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المقدمة
تــؤدي منظمــات اجملتمــع املــدين )Civil society( أدواراً فاعلــة مــن خــالل تقــدمي خدمــات 
يف جمــاالت شــى وفــق األهــداف الــي أنشــئت ألجلهــا، تنعكــس إجيــاابً علــى حيــاة اجملتمعــات 
الــي تعمــل فيهــا. وقــد ضاعفــت الصراعــات البشــرية والكــوارث الطبيعيــة احلاجــة إىل خدمــات 
املنظمــات التطوعيــة، يف ظــل حمدوديــة دور املنظمــات احلكوميــة املعنيــة، بــل وتراجــع وظائــف 
الدولــة عمــا كانــت عليــه يف املاضــي ملصلحــة القطــاع اخلــاص، وتفــرض هــذه التحــدايت علــى 
املنظمــات املدنيــة أن تطــور مــن هياكلهــا اإلداريــة، وتُعــدد مــن مصــادر متويلهــا وجــودة عملهــا 

وخدماهتــا وفــق معايــر احلوكمــة.
خــالل الســنوات املاضيــة احتلــت تركيــا املركــز األول عامليــاً يف إيــواء الالجئــني الفاريــن إليهــا 
مــن جحيــم الصراعــات الــي تشــهدها العديــد مــن الــدول؛ مثــل العــراق وســوراي ومصــر وليبيــا 
واليمــن وأفغانســتان وغرهــا مــن الــدول، إضافــة إىل أولئــك املهاجريــن الباحثــني عــن فــرص العمــل 
وحتســني مســتوى معيشــتهم، أو الراغبــني ابهلجــرة إىل أورواب، ورغــم العــدد الكبــر مــن الالجئــني 
والتكاليــف الــي قــد يتســببون هبــا فــإن اجملتمــع الرتكــي يف اجملمــل العــام قــد أظهــر قــدرات جيــدة 
يف التعامــل اإلنســاين معهــم، مــع اإلشــارة إىل حتــول قضيــة الالجئــني إىل ورقــة سياســية تســعى 
األحــزاب الرتكيــة، كل منهــا مــن زاويتــه، إىل توظيفهــا يف تنافســاهتا، ودغدغــة مشــاعر األتــراك، 

خصوصــاً يف مواســم االنتخــاابت أو يف أثنــاء التقلبــات االقتصاديــة.
تكمــن أمهيــة الدراســة يف بعديــن أساســيني؛ األول عــام انبــع مــن أمهيــة مــا متثلــه منظمــات 
اجملتمع املدين غر الرحبية، والثاين خاص بدراســة جتربة هيئة اإلغاثة اإلنســانية وحقوق اإلنســان 
واحلريــة )IHH(، الــي تُنطــق ابللغــة الرتكيــة »إي هــا هــا«، والــي قــد تكــون ملهمــة لكثــر مــن 
املنظمــات مــن خــالل اخلدمــات املتعــددة والكبــرة الــي تقــوم هبــا يف أكثــر مــن جمــال ودولــة، 

ولالســتفادة مــن نقــاط القــوة الــي متتلكهــا وجتنُّــب نقــاط الضعــف الــي تعرتيهــا. 
وهتدف الدراسة إىل تقدمي قراءة هلذه التجربة املؤسسية لتستفيد منها املؤسسات املماثلة، 
واملســامهة يف تطويــر عمــل منظمــات اجملتمــع املــدين؛ مــن خــالل الرتكيــز علــى القيــم واملؤسســية 
والدمــج بــني املشــاريع الطارئــة اإلغاثيــة واملشــاريع املســتدامة، الــي تســتطيع خمرجاهتــا أن توفــر 

حلــوالً مبتكــرة للمشــاكل الــي تعانيهــا جمتمعاهتــا. 



5

هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات )IHH(  |  التأسيس والتجربة 1992 -  2020

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تتضمــن الدراســة بعــد املقدمــة نبــذة عــن العمــل املــدين غــر الرحبــي يف تركيــا، واإلجابــة عــن 
 )IHH( ســؤال مركــزي للدراســة: ملــاذا تتنــاول هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت
دون غرهــا؟ ومــن مث التعريــف أكثــر ابهليئــة، وظــروف نشــأهتا، وأهدافهــا، واجملــاالت الــي تعمــل 
فيها، وترصد أبرز التطورات الي شهدهتا يف مسرهتا، وكيف تفاعلت مع تداعيات الصراعات 
السياســية والعرقيــة والكــوارث الطبيعيــة، وكيــف انعكســت تلــك التحــدايت علــى أدوار اهليئــة 

ومكانتهــا، مــع الرتكيــز علــى تقييــم أدائهــا وفــق املعايــر املعتمــدة ملنظمــات اجملتمــع املــدين.
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)Civil society( المجتمع المدني
اجملتمع املدين، من حيث القيم واملمارسة، عرفته اجملتمعات منذ العصور األوىل، وهو مسة 
فطريــة إنســانية، ويتبايــن منســوب القيــم واملمارســات مــن جمتمعــات إىل أخــرى وفقــاً حلضاريتهــا 
وعاداهتــا وقيمهــا، وأثــر الشــرائع الســماوية واملعتقــدات فيهــا، ومــدى توفــر حاجاهتــا املعيشــية 
واحليويــة. واجملتمــع املــدين هبــذا املعــى متجســد يف اجملتمعــات العربيــة واإلســالمية، وإن كان مل 
يُعــرف هبــذا املصطلــح، فقــد ُعــرف العــرب مــن قبــل اإلســالم، علــى الصعيــد الفــردي واجلمعــي، 
بقيمهــم الــي تدفعهــم إلعانــة احملتــاج، وإغاثــة امللهــوف، وجنــدة املظلــوم واالنتصــار لــه، والدخــول 
يف حتالفات مجعية تعزز ذلك التعاون يف الســلم واحلرب، مث جاء اإلســالم يثين على أخالقهم، 
وورد كثــر مــن آايت القــرآن الكــرمي واألحاديــث الشــريفة حتــض اجملتمعــات اإلســالمية واإلنســانية 
بشــكل عــام علــى فعــل اخلــر والتعــاون، وتثــين علــى مــن فعــل ويفعــل ذلــك؛ كحلــف الفضــول، 
وتــذم أولئــك الذيــن ينتهكــون احلقــوق الفرديــة واجلمعيــة وال يقدمــون املســاعدة عنــد اســتطاعتهم، 
سواء كانوا أفراداً أو مجاعات. ومل تقتصر تعاليم اإلسالم على احلقوق والواجبات واحلض على 
املبــادرات اإلجيابيــة، ومــن ضمنهــا التعليــم والتدريــب بــني اجملتمعــات اإلنســانية، بــل إهنــا مشلــت 
احليوان والنبات واملاء وكل ما حتويه احلياة البيئية، وجعلت الناس شــركاء فيها، وال يتســع اجملال 

 .
هنــا لالســتدالل ابلنصــوص واملمارســات علــى مــا ذكــر وغــره، وهــو معلــوم ابلضــرورة1

لكــن مصطلــح اجملتمــع املــدين يعــد مصطلحــاً غــريب النشــأة، ولعــل الصــورة األقــرب إليــه 
يف اجملتمعــات العربيــة هــي )اجملتمــع األهلــي(، وأمــا أقــرب املصطلحــات العربيــة إىل )اجملتمــع 
املــدين( فهــو مصطلــح اجلمعيــة، الــذي يعــر عــن جتمــع إرادي جملموعــات بغــرض حتقيــق أهــداف 
معينــة، كمــا أن مصطلــح اجلمعيــة قــد ارتبــط ابألهليــة، وهــو مــا يعــين أنــه ليــس لــه عالقــة ابلدولــة 

.
وأجهزهتــا2

ويعــرف اجملتمــع املــدين أبنــه مجلــة املؤسســات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
الــي تعمــل يف ميادينهــا املختلفــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات امللحــة للمجتمعــات احملليــة، يف 

1   اجلدير ابلذكر أن مثة بعض التحفظات على بعض جماالت وممارسات منظمات اجملتمع املدين يف بعض الدول، ويعود 
ذلك إىل طبيعة الثقافة السائدة ومستوى احلرايت وعادات اجملتمعات وقيمها.

2   حممد سيد عبد احلميد خليل، فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في مصر )2011-2016(، املركز الدميقراطي 
العريب، )30 ديسمر/كانون األول 2017(، اتريخ االطالع: 24 يناير/كانون الثاين 2020. 

 https://democraticac.de/?p=51285
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اســتقالل نســي عــن ســلطة الدولــة وعــن أتثــر رأمساليــة الشــركات يف القطــاع اخلــاص، حيــث 
يســهم يف صياغــة القــرارات مــن خــارج املؤسســات السياســية، وهلــا غــاايت نقابيــة؛ كالدفــاع عــن 
مصاحلهــا االقتصاديــة، واالرتفــاع مبســتوى املهنــة، والتعبــر عــن مصــاحل أعضائهــا، وأغــراض ثقافيــة 
كما يف احتادات األدابء واملثقفني واجلمعيات الثقافية واألندية االجتماعية الي هتدف إىل نشر 

 .
الوعــي وفقــاً ملــا هــو مرســوم ضمــن برانمــج اجلمعيــة3

العمل اإلنساني في تركيا
تتمتــع تركيــا، وخصوصــاً مدينــة إســطنبول حبكــم مكانتهــا احلضاريــة، مبــوروث اترخيــي يف 
العمــل اإلنســاين، ورصيــد كبــر مــن األوقــاف املخصصــة لدوافــع خمتلفــة، وإن كانــت غــاايت 
الواقفــني تــكاد تكــون واحــدة ببعدهــا الديــين واإلنســاين، حيــث خصــص كثــر مــن األوقــاف لبنــاء 
دور العبــادة وخدمتهــا ومراكــز التعليــم والســقيا واســرتاحات املســافرين، وفيهــا كثــر مــن األوقــاف 
الــي تعــود للحَرَمــني املكــي )مكــة املكرمــة( واملــدين )املدينــة املنــورة( واملســجد األقصــى )القــدس( 
وغرهــا خــارج تركيــا، وكذلــك األوقــاف املخصصــة إلطعــام الطيــور واحليــواانت، خصوصــاً يف 
موســم الشــتاء الــذي تتســاقط فيــه الثلــوج وتعرقــل التحــرك ويصعــب احلصــول فيــه علــى الطعــام.

)ابلرتكيــة: Türk Kızılayı( وهــو مؤسســة  الرتكــي  اهلــالل األمحــر  فــإن  هــذا  عــن  فضــالً 
إنســانية، يعــود أتسيســه إىل العهــد العثمــاين عــام 1868. 

وبعــد قيــام الدولــة الرتكيــة احلديثــة عــام 1923، والتغــرات الــي شــهدهتا علــى مســتوى 
اهتمامــات الدولــة، تعاظــم اهتمــام اجملتمــع الرتكــي ابملبــادرات الفرديــة واجلماعيــة للحفــاظ علــى 
اســتمرار التعليــم، وخصوصــاً الديــين، والتكافــل اجملتمعــي، فباإلضافــة إىل األنشــطة التقليديــة 
لألوقــاف املذكــورة ســابقاً، أنشــأت كثــراً مــن املنظمــات، ومــن بينهــا املهنيــة واملســاكن الطالبيــة، 
وكانــت ترتكــز علــى الــدور احمللــي داخــل تركيــا، نتيجــة حالــة االنعــزال الــي عاشــها اجملتمــع الرتكــي 

يف تلــك احلقبــة علــى مســتوى التواصــل الشــعي مــع حميطــه.
الرتكيــة يف  تتكلــم  الــي  الســوفييي ونشــوء اجلمهــورايت اإلســالمية  اهنيــار االحتــاد  ومــع 
تســعينيات القــرن املاضــي، وانــدالع حــرب البوســنة، وجــد بعــض األتــراك أنفســهم معنيــني ابلقيــام 

3   مركز التميز للمنظمات غر احلكومية، المجتمع المدني: أبحاث ودراسات، العدد )23(، 20 سبتمر/أيلول 
2003، ص2.
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بواجبهــم جتــاه الذيــن يتعرضــون للظلــم يف تلــك الــدول، فتأسســت أول منظمــة معنيــة بتقــدمي 
.)IHH( )املســاعدات متمثلــة بـ)هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت

وخــالل حكــم حــزب العدالــة والتنميــة لرتكيــا منــذ عــام 2002 بقيــادة الرئيــس احلــايل رجــب 
طيــب أردوغــان وفريقــه املتعاقــب زاد منــو منظمــات اجملتمــع املــدين مبختلــف اهتماماهتــا وتوجهاهتــا 
واختصاصاهتــا، ويعــود ذلــك لعاملــني رئيســيني: األول النمــو االقتصــادي الــذي شــهدته تركيــا، 
والثــاين اإلصالحــات القانونيــة والسياســية؛ حيــث انعكــس تطــور االقتصــاد إجيــاابً علــى منــو 
القــدرة علــى اإلنفــاق، وزايدة إمكانيــات املنظمــات، ومــن جهــة أخــرى كلمــا كان أتثــر املؤسســة 
العســكرية يف الفضــاء السياســي واجملتمعــي يرتاجــع كان اجملتمــع املــدين يتســع، وقــد جتلــت بعــض 
تلــك املكتســبات يف تفاعــل الشــعب الرتكــي وتعاملــه مــع حماولــة االنقــالب الفاشــلة يف 15 
يوليو/متوز 2016، إذ كان له دور كبر يف إفشــال االنقالب، وبســبب تلك احملاولة االنقالبية 
حظــرت احلكومــة الرتكيــة املنظمــات احملســوبة علــى مجاعــة فتــح هللا كولــن، الــي تصنفهــا علــى أهنــا 

تنظيــم إرهــايب )مجاعــة اخلدمــة(، وتتهمهــا بتدبــر حماولــة االنقــالب الفاشــلة.
ابملــوازاة مــع التطــور علــى املســتوى الداخلــي انفتحــت تركيــا علــى العــامل يف جمــاالت اجملتمــع 
العامليــة للعمــل  القمــة  أبــرز مظاهــر ذلــك اســتضافتها  املــدين واخلدمــات اإلنســانية، وكانــت 
اإلنســاين، األوىل مــن نوعهــا، يف مدينــة إســطنبول، بــني 23-24 مايــو/أاير 2016، مبشــاركة 
ممثلــي أكثــر مــن 180 دولــة ومنظمــة عامليــة، وحنــو60 رئيــس دولــة أو حكومــة. وقــد نظــم ضمــن 
إطــار القمــة 15 اجتماعــاً خاصــاً، و17 اجتمــاع طاولــة مســتديرة، وحنــو 130 حــداثً جانبيــاً، 
و30 معرضــاً. هــذا وشــارك يف القمــة، الــي شــهدت تبــادالً للخــرات بــني 500 منظمــة جمتمــع 
.
مــدين حمليــة وعامليــة، 345 شــركة، عــالوة علــى 10 آالف مشــرتك، 1000 منهــم مــن تركيــا4

وخــالل العقــد األخــر )2010 – 2020( زادت مســامهات تركيــا علــى املســتوى الرمســي 
والشــعي يف جمــاالت العمــل اإلنســاين اإلغاثــي والتنمــوي علــى املســتوى الداخلــي الرتكــي وعلــى 
مســتوى دول اجلــوار اإلقليمــي، بــل إن مســامهاهتا امتــدت مــن شــرق آســيا حــى أمريــكا اجلنوبيــة.

وقــد بــرزت عــدة منظمــات وهيئــات تركيــة يف جمــاالت العمــل اإلنســاين، أتيت يف مقدمتهــا 

4   القمة العالمية للعمل اإلنساني، موقع رائسة اجلمهورية الرتكية، اتريخ النشر )د.ت(، اتريخ االطالع: 25 يناير/
 https://cutt.us/mdyeb .2020 كانون الثاين
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الوكالــة الرتكيــة للتعــاون والتنســيق، املعروفــة بـ)تيــكا( )TIKA(، الــي تقــدم مســاعدات إنســانية 
يف أكثــر مــن 140 دولــة، ولديهــا 52 مكتــب تنســيق؛ ورائســة أتــراك املهجــر واجملتمعــات 
ذوي القــرىب )YTB( )يتبــه(، الــي تســتقطب آالف الطــالب ســنوايً مــن خــارج تركيــا ملواصلــة 
التعليــم العــايل فيهــا، واســتثمرت كثــراً مــن األوقــاف يف مشــاريع التعليــم العــايل املنبثقــة عنهــا 
واملؤسسات البحثية، ومن األمثلة جامعة السلطان حممد الفاتح يف إسطنبول؛ واهلالل األمحر؛ 
وإدارة الطــوارئ والكــوارث )آفــاد( )AFAD(؛ وهيئــة اإلغاثــة اإلنســانية )IHH(، وغرهــا كثــر مــن 

املنظمــات.
لماذا هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات )IHH(؟ 

حتولــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت )IHH( مــن مبــادرة طالبيــة 
عنــد أتسيســها إىل منظمــة عامليــة، ولذلــك اختــرت اهليئــة لتقييــم جتربتهــا بنــاء علــى عــدة عوامــل، 

أبرزهــا مــا أييت:
متتعها بعضوية كثر من املؤسسات الدولية الكرى، ويف مقدمتها األمم املتحدة. 

تنــوع أنشــطتها يف أكثــر مــن جمــال إغاثــي وتنمــوي، وتتســم بعــض مســامهاهتا ومشــاريعها 
حبجمهــا الكبــر وطابعهــا املســتدام.

تبنيهــا مبــادرات إغاثيــة أحدثــت تطــورات سياســية انعكســت علــى عالقــات وسياســات 
تركيــا اخلارجيــة، كتنظيمهــا لســفن أســطول احلريــة هبــدف كســر احلصــار الــذي فرضــه االحتــالل 

اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة الفلســطيين.
انتشار عملها يف دول عديدة وأكثر من قارة؛ من شرق آسيا وحى أمريكا اجلنوبية.

هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات )IHH( “إي هــا 
ها”: الخلفية والتأســيس

أتسســت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية عــام 1992، علــى يــد جمموعــة مــن الشــباب الطــالب 
اجلامعيــني برائســة بولنــت يلديــرمي، يف رد فعــل إنســاين علــى األحــداث الــي شــهدهتا البوســنة 
واهلرســك يف ســنوات احلــرب، هبــدف مجــع األمــوال وتقــدمي املعــوانت، واســتمرت علــى ذلــك 
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.
النحــو حــى عــام 1995 حــني اكتســبت طابعــاً مؤسســاتياً 5

توســعت الحقــاً أهدافهــا، وأضحــت تصبــو إىل إيصــال املســاعدات إىل احملتاجــني الذيــن 
تعرضــوا للجــوع والتشــريد أينمــا كانــوا، وإىل جانــب ذلــك تتبــى اهليئــة الــدور الوقائــي؛ هبــدف منــع 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو احلــد منهــا يف أثنــاء احلــروب واالحتــالل ومــا شــاهبها.
يقع املقر الرئيسي للهيئة )IHH( يف مدينة إسطنبول، وهلا فروع يف خمتلف والايت تركيا ويف 
مجيــع البلــدايت الفرعيــة الـــ39 لواليــة إســطنبول، ويفضــل القائمــون عليهــا التعــاون مــع املنظمــات 

.
احمللية يف الدول واملناطق احملتاجة خارج تركيا ابســتثناء بعض الفروع احملدودة مثل فرع غزة6

ويؤكــد مســؤولو اهليئــة مبــدأ اإلخــالص يف العمــل لــدى العاملــني واهليئــة قبــل كل املبــادئ، 
بصفتــه الركيــزة األساســية يف إتقــان العمــل، ومنــع أي أغــراض ومطامــع تناقــض الرســالة الســامية، 
واثين املبــادئ هــو اإلنســانية الــي ال متيــز أو تفــرق بــني أي أحــد مــا دام يســتحق املســاعدة 
واملناصــرة، ووفقــاً هلــم فــإن أنشــطة اهليئــة تصــل إىل كل مــكان حتــدث فيــه أزمــات وكــوارث وحيتــاج 
إىل خدماهتــا، واملبــدأ الثالــث االســتقاللية عــن احلكومــة واألحــزاب واجلماعــات، والتحــرر مــن 

األيديولوجيــات، إضافــة إىل الشــفافية يف بيــان حجــم األمــوال اجملموعــة ومصارفهــا.
البعــد اإلنســاين يف رؤيــة اهليئــة ورســالتها الــي تعمــل املنظمــة علــى أدائهــا يتجلــى يف امسهــا 
)هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية(، وحيســب هلــا تركيزهــا علــى حقــوق اإلنســان الــذي تؤكــده أيضــاً بقيــة 
امسهــا )وحقــوق اإلنســان واحلــرايت(، ويعــد ســبقاً هلــا علــى غرهــا مــن املنظمــات. ومــن خــالل 

عملهــا يتضــح أهنــا ليســت جمــرد شــعارات، وإمنــا تدعمهــا جمــاالت عمــل املنظمــة وممارســاهتا.
وتعــد اهليئــة أول منظمــة )مجعيــة( تركيــة دوليــة، وحبســب القائمــني عليهــا7 فقــد ســاعدت 
الدولــة واجملتمــع علــى جتــاوز حالــة العزلــة الــي كانــت تعيشــها البــالد، وأســهمت يف تغيــر نظــام 
القوانــني، حيــث أعــدت اهليئــة مســودة قانــون، ووافقــت احلكومــة الرتكيــة عليــه، ويعــد هــذا 
إجنــازاً لــكل مــن اهليئــة واحلكومــة الرتكيــة، ويعفــي القانــون املنظمــات واملؤسســات اخلريــة العاملــة 

5   نبذة تاريخية، املوقع الرمسي هليئة اإلغاثة اإلنسانية، اتريخ النشر )د.ت(، اتريخ االطالع: 21 يناير/كانون الثاين 
 https://www.ihh.org.tr/ar/history .2020

6   مقابلة مع عزة شاهين، عضو األمانة العامة للهيئة واملسؤول السابق عن الدبلوماسية اإلنسانية، يف املركز الرئيسي 
هليئة اإلغاثة اإلنسانية )IHH(، 25 فراير/شباط 2020.

7   مقابلة مع عزة شاهين، مصدر سابق.
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للمصلحــة العامــة )اجلمهــور( مــن ضرائــب الدخــل والقيمــة املضافــة وضرائــب العقــارات ورســوم 
التســجيل واملصادقــة واجلمــارك، مــع ضمــان معاقبــة أولئــك الذيــن يســيئون أو يعتــدون علــى 
املنظمات اخلرية8، وبذلك أصبحت )هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحلرايت( تعد 

مــن كــرايت مؤسســات الدعــم اإلنســاين يف تركيــا.
من أهم النشــاطات الي قامت هبا اهليئة تعريف الشــعب الرتكي بقضااي العامل اإلســالمي، 

ومناصرة قضااي املظلومني، وتقدمي املعونة للجميع دون متييز.
مــرت جتربــة هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية، منــذ أتسيســها 1992 و1995 حــى عــام 2020، 
ابلعديد من التحدايت الي واجهتها هي ومنظمات اجملتمع املدين نتيجة للتحوالت السياسية 
وتدخــالت املؤسســة العســكرية بوصفهــا حاميــة النظــام العلمــاين، قبــل أن حتــد التعديــالت 
الدســتورية من صالحياهتا، فعلى الرغم من االنقالب العســكري املعروف ابالنقالب األبيض، 
يف يونيو/حزيــران 1997، الــذي اســتهدف حكومــة الرفســور جنــم الديــن أربــكان رئيــس الــوزراء 
الرتكــي األســبق، والتضييــق علــى التيــارات احملافظــة )اإلســالمية(، وحــاالت االســتقطاابت الــي 
شــهدهتا الســاحة الرتكيــة، فــإن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت اســتطاعت 

جتــاوز تلــك التحــدايت.
وتنفــي اهليئــة وجــود أي تبعيــة أو ارتباطــات حزبيــة أو مجاعيــة هلــا أبي مجاعــة أو حــزب 
سياســي أو حركــة أو إيديولوجيــة، وتؤكــد أهنــا حتمــل طابــع املؤسســة اإلســالمية، وهــي خاضعــة 

للقانــون الرتكــي.
 وتضــم هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية )IHH( أعضــاء ومترعــني مــن شــرائح اجملتمــع كافــة، ويصــل 
عــدد املترعــني هلــا إىل قرابــة مليــويَن متــرع، ومئــة ألــف متطــوع، و300 مؤسســة حمليــة، وأكثــر 
مــن 120 مؤسســة ماحنــة مــن بينهــا األمــم املتحــدة واهلجــرة الدوليــة، و10% مــن الترعــات مــن 

.
املؤسســات9

وعلــى املســتوى الــدويل متكنــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت مــن 

8   Tax Exemption, https://www.ihh.org.tr/en/tax-allowance 

9   مقابلة مع طلحة كسكن )منسق العالقات الدولية(، يف املركز الرئيسي هليئة اإلغاثة اإلنسانية )IHH(، 25 فراير/
شباط 2020.
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جتــاوز حتديــني كبريــن؛ األول عقــب هجمــات 11 ســبتمر 2001، الــي اســتهدفت الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة، والــي أعقبتهــا محــالت تضييــق وإغــالق لكثــر مــن منظمــات العمــل املــدين 
واجلمعيــات اخلريــة يف العديــد مــن الــدول؛ والثــاين بعــد تنظيمهــا أســطول ســفن احلريــة لفــك 
احلصــار البحــري عــن قطــاع غــزة، وحمــاوالت اللــويب الداعــم لكيــان االحتــالل اإلســرائيلي إلصــاق 
هتمــة اإلرهــاب هبــا، ويعــزى جناحهــا ذاك إىل مؤسســيتها، وشــفافيتها، ودعــم احلكومــة الرتكيــة يف 

أثنــاء حكــم حــزب العدالــة والتنميــة.
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الهيكل اإلداري / اللجان المسؤولة
تتكــون إدارة اهليئــة مــن جملــس األمنــاء، ويبلــغ عــدد أعضائــه واحــداً وعشــرين عضــواً، بينهــم 
رئيــس اجمللــس وانئبــه واألمــني العــام املعــين إبدارة اهليئــة، وهيئــة الرقابــة الــي تضــم ثالثــة أعضــاء 
فقــط، وجملــس اإلدارة الــذي يتكــون مــن ســبعة أعضــاء )رئيــس اجمللــس وثالثــة نــواب للرئيــس 
واملديــر العــام واحملاســب العــام(، واإلدارات املتخصصــة، ويصــل عــدد األقســام إىل 11 قســماً؛ 
منهــا التعليــم والصحــة واإلغاثــة، ولوحــظ علــى بعــض مســؤويل اإلدارات أهنــم مــن الشــباب 

وجييــدون التحــدث أبكثــر مــن لغــة.
وتعمل اهليئة يف ثالثة جماالت رئيسية: اإلغاثة والدبلوماسية اإلنسانية وحقوق اإلنسان.

وتعتمــد اهليئــة نظامــاً المركــزايً ميكــن املســؤولني مــن صالحيــات واســعة، ومهــام واضحــة 
يســتطيعون مــن خالهلــا إدارة العمــل، واختــاذ القــرارات دون الرجــوع للمســتوايت األعلــى. 

مجلس األمناء

الصفة الوظيفيةاالسم والكنيةالرقم

الرئيس)Fehmi Yıldırım( فهمي يلدرمي1
انئب الرئيس)Hüseyin Oruç( حسني أورتش  2
عضو)Murat Yılmaz( مراد يلماز 3
عضو)Yavuz Dede( ايووز دده 4
عضو)Osman Atalay( عثمان أاتالي  5
عضو)Muhammet Hanefi Kutluoğlu( حممد حنيفةكوتلوأغلو6
عضو)Ali Yandır(  علي ايندر7
عضو)Yusuf Şahin( يوسف شاهني  8
عضو)Emin Şen( أمني شني  9
عضو)Murat Yaşa( مراد يشا  10
عضو)Bülent Alan( بوالنت آالن  11
عضو)Hayrettin Şahin( خر الدين شاهني 12
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عضو)Zeyd Aslan( زيد أصالن  13
عضو)Hacı Ali Aydın( حجي علي آيدن  14
عضو)Yaşar Kutluay( يشار كوتلواي  15
عضو)Durmuş Aydın( دورمش آيدن  16
عضو)Mehmet Çelik( حممد تشيلك  17
عضو)Orhan Şefik( أورهان شفيق  18
عضو)İ�zzet Şahin( عزت شاهني  19
عضو)Yusuf Bilgin( يوسف بيلجني  20
عضو)Dilaver Kutluay( ديالفر كوتالي  21

هيئة الرقابة

االسم والكنيةالرقم

)Ali Yandır( علي ايندر  1

)Muhammet Hanefi Kutluoğlu( حممد حنيفة كوتلوأغلو  2

)Yusuf Bilgin( يوسف بيلجني 3

مجلس اإلدارة 

الصفة الوظيفيةاالسم والكنيةالرقم
الرئيس)Fehmi Yıldırım( فهمي يلدرمي1
انئب الرئيس)Cüneyt Kılıç( جونييت كيليتش  2
انئب الرئيس)Yakup Işık( يعقوب إشيق  3
انئب الرئيس)Orhan Şefik( أورهان شفيق  4
املدير العام)Durmuş Aydın( دورمش آيدن  5
احملاسب العام)Mahmut Yeşilyurt( حممد يشيليورت 6
عضو)Hasan Aynacı( حسان إيناجه  7

بعــض  أن  اإلنســانية  اإلغاثــة  هليئــة  األعلــى  اإلداري  اهليــكل  تشــكيالت  مــن  يالحــظ 
الشــخصيات جتمــع بــني العضويــة واملســؤولية يف جملســي األمنــاء واإلداري وهيئــة الرقابــة، وتعــد 
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أكثر الشخصيات أتثراً، وهي: فهمي بولنت يلدرمي )Fehmi Bülent Yıldırım( رئيس جملسي 
األمنــاء واإلداري، وأورهــان شــفيق  )Orhan Şefik( عضــو جملــس األمنــاء وانئــب رئيــس جملــس 
اإلدارة، ودورمــش آيــدن )Durmuş Aydın( عضــو جملــس األمنــاء واملديــر العــام يف جملــس اإلدارة 
)اهليئــة(، وعلــي اينــدر )Ali Yandır( عضــو جملــس األمنــاء وهيئــة الرقابــة، وكذلــك حممــد حنيفــة  

 .)Yusuf Bilgin( ويوســف بيلجــني ،)Muhammet Hanefi Kutluoğlu( كوتلوأغلــو
تعريف بأبرز الشخصيات في الهيئة

يف أثنــاء إعــداد الدراســة الحــظ الباحــث قلــة املعلومــات املتوافــرة عــن الشــخصيات الفاعلــة 
يف هيئة اإلغاثة اإلنسانية، لكن ميكن القول- من خالل دوافع أتسيس اهليئة وظروف نشأهتا 
وتوجهات املؤسســني حينها- إهنم حمافظون حمســوبون على التيارات اإلســالمية، رغم االهتمام 
الذي يبدونه بتجنب االحنيازات السياسية؛ حرصاً على حتقيق أهداف اهليئة وقيمها ورسالتها.

التعريفاالسم

فهمي بولنت يلدريم
)Fehmi Bülent Yıldırı(

مؤســس ورئيــس اهليئــة، ولــد عــام 1966 يف واليــة أرضــروم، برتكيــا، وهــو 
حمــام، حصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف القانــون مــن جامعــة إســطنبول، 
وعمــل يف العديــد مــن املنظمــات غــر احلكوميــة10. أســس اهليئــة حــني كان 
يف العشــرينات مــع بعــض الطــالب يف اجلامعــات الرتكيــة، ومعظمهــم- إن 

.
مل يكونــوا مجيعــًا- مــن التيــار احملافــظ )اإلســالميني(11

 حسن إيناجي
)Hasan Aynacı(

عضو اهليئة اإلدارية وانئب الرئيس ومسؤول العالقات اخلارجية سابقاً يف 
.)İ�HH( املؤسسة اإلنسانية حلقوق اإلنسان واحلرايت

عزت شاهين
)İzzet Şahin( 

عضــو جملــس األمنــاء ومنســق الدبلوماســية اإلنســانية، درس يف اجلامعــة 
اإلســالمية بكلية احلديث والدراســات اإلســالمية ابملدينة املنورة يف اململكة 
العربيــة الســعودية )1992 - 1997(. يتحــدث، إضافــة إىل لغتــه الرتكيــة 
األم، العربيــة واإلجنليزيــة والفرنســية12. اعتقلــه االحتــالل اإلســرائيلي عــام 
2010 يف الضفــة الغربيــة 20 يومــاً، وبعــد إطــالق ســراحه اســتقبلته مجــوع 

غفــرة يف مطــار أاتتــورك الــدويل مبدينــة إســطنبول.
10   Fehmi Bülent Yıldırım kimdir, Bu Ay Hızlı Yükselenler, Biyografiler, -05-2020 ,25-01-2015
19. https://cutt.us/y8HKX 

11   يف أثناء البحث تعذر احلصول على معلومات كثر من أعضاء جملس األمناء وهيئة الرقابة وجملس اإلدارة. وقد أضفنا 
بعض مسؤويل اإلدارات. 

12   Izzet Sahin, linkedin. https://cutt.us/fecp4
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 طلحة كسكين
)Talha Keskin(

منسق العالقات الدولية والدبلوماسية اإلنسانية، خترج يف كلية اهلندسة 
امليكانيكية جبامعة يلدز التقنية )2009- 2015(، وتعلم الصحافة يف 
أكادميية إسطنبول لإلعالم 2014. يتحدث الرتكية والعربية واإلجنليزية، 

عمل يف العديد من الدول ضمن فرق هيئة اإلغاثة اإلنسانية.

 عبد اهلل ألطاي
)Abdullah ALTAY(

منســق الدبلوماســية اإلنســانية يف اهليئــة منــذ نوفمــر 2016 ، ماجســتر 
هندســة احلاســوب اجلامعــة الغربيــة ابكــو 2007-2009، بكالوريــوس 
يف  حماضــر   ،2007-2003 املوصــل  احلــدابء  جامعــة  حاســوب  علــوم 
جامعــة املوصــل 2011-2016 وجامعــة خــزار ابكــو أذربيجــان ملــدة ســنة 
أغســطس 2009 – يوليــو 2010، وعمــل مســاعد للمديــر –املليحــي 

.
13

للتجــارة أبوظــي اإلمــارات 2003- 2003 

هــذه منــاذج حمــدودة لبعــض الشــخصيات الفاعلــة يف هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان 
واحلــرايت الذيــن توفــرت معلومــات عنهــم.

13   Abdullah ALTAY, linkedin. https://tr.linkedin.com/in/abdullah-altay46-a962168 
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مجاالت العمل
تعمــل هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية التركيــة )IHH( فــي ســبعة مجــاالت رئيســية هــي: 
املســاعدات اإلنســانية، وحقــوق اإلنســان، والدبلوماســية اإلنســانية، وإغاثــة الطــوارئ، والبحــث 

واإلنقــاذ، والنشــاطات التطوعيــة، والتوعيــة. 
وجتــدر اإلشــارة ابتــداء إىل صعوبــة حصــر مســامهات وإجنــازات هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية 
وحقــوق اإلنســان واحلــرايت خــالل مثانيــة وعشــرين عامــاً يف خمتلــف اجملــاالت الــي تعمــل فيهــا، 
وما ســنتناوله ما هو إال مناذج وعينات فقط، وميكن للمهتمني ابحلصول على معلومات أكثر 

تفصيــالً الرجــوع إىل املوقــع اإللكــرتوين للهيئــة لالطــالع.
المساعدات اإلنسانية

تتمتــع هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية )IHH( إبمكانيــات وفــرق عمــل وشــراكات مكَّنتهــا مــن ســرعة 
.
التجاوب مع االحتياجات اإلنســانية الي تتســبب هبا الكوارث واحلروب يف أكثر من دولة14

تعد اهليئة هي أول مؤسســة مدنيَّة تركية تنشــط يف 135 دولة موزعة على مخس قارات. 
ويصعــب حصــر املســاعدات الــي قدمتهــا خــالل مســرهتا منــذ عــام 1992، ولكــن ميكــن 
االستدالل أببرز ما تصدرته؛ حيث كانت أول مؤسسة مدنّية تدخل قطاع غزة يف مارس/آذار 
2008 عقب هــدم اجلــدار احلــدودي بــني مصــر وغــزة، وتقــدم مســاعدات إنســانية. ونظمــت 
العديــد مــن محــالت اإلغاثــة للقطــاع القابــع حتــت احلصــار منــذ عــام 2006، وكان أمههــا: محلــة 
كســر احلصــار الريــة عــام 2009، وأيضــاً أســطول احلريــة 2010 الــذي شــارك فيــه العديــد مــن 

منظمــات ومؤسســات اإلغاثــة اإلنســانية.
واهليئــة هــي أول مؤسســة مدنيَّة تركيــة قدَّمــت املســاعدات يف كوســوفا، وعدَّهتــا حكومــة 
كوســوفا واحــدة مــن أهــم ثــالث مؤسســات مدنيَّــة تقــدم الدعــم للشــعب الكوســويف. وهــي أيضــاً 
أول مؤسســة مدنيَّة تركية تنشــط يف الشيشــان. أما ما قدمته اهليئة يف ســوراي فســتتناول الدراســة 

بعضــه بفقــرة منفصلــة.

14   نبذة تاريخية، املوقع الرمسي هليئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحلرايت IHH، اتريخ النشر )د.ت(، اتريخ 
 https://www.ihh.org.tr/ar/history .2020 االطالع: 22 يناير/كانون الثاين
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حقوق اإلنسان
تقــوم اهليئــة، يف إطــار نشــاطها يف جمــال حقــوق اإلنســان، بتطويــر األفــكار املشــرتكة إلجيــاد 
احللــول ووضــع الرامــج اهلادفــة لتخليــص املضطهديــن مــن اضطهادهــم واملظلومــني مــن ظلمهــم، 
كما تسعى إىل لفت انتباه الرأي العام العاملي النتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق النزاعات 

واحلــروب، وتعمــل علــى حشــد اجلهــود الدوليــة للتحــرك الفّعــال واختــاذ التدابــر الوقائيــة الالزمــة.
وقــد قدمــت اهليئة طلبــاً ليكــون يــوم الـــ15 مــن رمضــان مــن كل عــام يومــاً عامليــاً لليتيــم، 
ووافقــت منظمــة التعــاون اإلســالمي علــى هــذا الطلــب؛ ونظمــت عــام 2016 محلــة )افتحــوا 
الطريــق إىل حلــب( بغيــة كســر احلصــار عــن ســكان مدينــة حلــب، وشــارك يف احلملــة أكثــر 
مــن 40 ألــف شــخص وحنــو 5 آالف ســيارة، وجنحــت احلملــة يف الضغــط علــى الــرأي العاملــي 
إلجــالء 45 ألــف حماصــر مــن املدينــة، وتلبيــة مجيــع احتياجاهتــم؛ كمــا عملــت علــى مقاضــاة قادة 
االحتــالل اإلســرائيلي ملســؤوليتهم يف االعتــداء علــى ســفن أســطول احلريــة يف أثنــاء حماولــة كســر 

احلصــار املفــروض علــى قطــاع غــزة. 
الدبلوماسية اإلنسانية

تعــد الدبلوماســية اإلنســانية مــن أبــرز اجملــاالت الــي تنشــط فيهــا هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية 
)IHH(، إذ إهنــا تبــذل جهودهــا يف ممارســة َدور الوســيط الفاعــل حلــل القضــااي املتأزمــة الــي تعجــز 

عــن حلهــا الدبلوماســية الدوليــة. وهتــدف اهليئــة مــن خــالل هــذا النشــاط إىل محايــة املدنيــني 
يف مناطــق الصــراع واألزمــات، والعثــور علــى املفقوديــن، وحتريــر األســرى، وغرهــا مــن القضــااي 

اإلنســانية.
وتعمــل الدبلوماســية اإلنســانية علــى إقنــاع صانــع القــرار- يف أي بقعــة- للعمــل يف مجيــع 

األوقــات ملصلحــة الضعفــاء دون متييــز، واحــرتام حقــوق اإلنســان. 
ويؤكــد القائمــون علــى تنفيــذ الدبلوماســية اإلنســانية يف اهليئــة أهنــا ال تعــين حتوهلــا إىل قــوة 

انعمــة للهيئــة أو احلكومــة الرتكيــة، وإمنــا مــن ابب الواجــب اإلنســاين.
وهناك أربعة مسارات للدبلوماسية اإلنسانية في هيئة اإلغاثة اإلنسانية؛ وهي:
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األول: إطــالق ســراح األســرى دون مقابــل، وخاصــة للحــاالت اإلنســانية، وتنســيق تبــادل 
األســرى.

الثاين: مل مشل العوائل الي فرقتها احلروب يف مناطق النزاعات.
الثالث: إقامة اهلدن وفتح املمرات اإلنسانية، وخاصة يف سوراي )حلب( وليبيا.

الرابع: الوساطة بني شخصيات أو مجاعات، أو عشائر، أو فصائل.
ومن أبرز إنجازات الهيئة في تحرير المختطفين وتبادل األسرى:

يف شــهر أغســطس/آب مــن عــام 2013 اعتقــل لــواء الــراء- وهــو أحــد األلويــة التابعــة 
للجيش الســوري احلر- 48 شــخصاً إيرانياً يف منطقة الســيدة زينب يف ريف دمشــق، واختذهم 
رهائــن حبجــة أهنــم كانــوا مــن جمموعــة الكشــافة اإليرانيــني، وبينهــم عناصــر مــن احلــرس الثــوري 

اإليــراين، يف حــني زعــم الطــرف اآلخــر أهنــم كانــوا يف زايرة دينيــة للمنطقــة.
قــام فهمــي بولنــت يلــدرمي، رئيــس اهليئــة، بــدور الوســيط يف املفاوضــات بــني األطــراف، 
الــي أفضــت إىل اإلفــراج عــن الرهائــن اإليرانيــني مقابــل إطــالق ســراح 2130 معتقــالً ســورايً يف 

ســجون النظــام الســوري.
كذلــك جنحــت اهليئــة يف فــك أســر 10 أشــخاص يف كل مــن ســوراي، وابكســتان، وليبيــا، 
وكان مــن بــني املفــرج عنهــم مواطــن تركــي، وتشــيكيان اثنــان، وأربعــة ســويديني، وأملــاين، وأيضــاً 

بولونيــان اثنــان. 
وعملــت اهليئــة علــى إطــالق ســراح 464 شــخصاً مــن الرهائــن يف ســوراي عــام 2015، 

وجنحــت يف ذلــك بعــد مفاوضــات اســتمرت شــهراً ونصــف الشــهر.
كذلــك فقــد جنحــت اهليئــة يف ترتيــب وإجــراء أكــر عمليــة تبــادل أســرى ومعتقلــني حتــدث 
بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وذلــك يف إطــار مــا متارســه مــن نشــاطات دبلوماســية إنســانية )عمليــة 

تبــادل 2000 معتقــل وأســر يف ســوراي عــام 2013(.
وهــي إضافــة إىل كل هــذا واحــدة مــن بــني األعضــاء اخلمســة يف هيئــة مراقبــة اتفاقيــة الســالم 

وقعــة عــام 2013.
ُ
بــني إقليــم مــورو وحكومــة الفلبــني امل
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وفيمــا يلــي قائمــة جبنســيات وأعــداد الرهائــن واملعتقلــني الذيــن توســطت )IHH( إلطــالق 
ســراحهم يف عــام 2015.

عدد الرهائن المحررين الجنسية / البلد التسلسل
2138 سوراي 1
70 إيران 2
10 تركيا 3
1 أفغانستان 4
1 الكويت 5
4 السويد 6
2 أملانيا 7
2 التشيك 8
2 بولونيا 9

2230 اجملموع

جدول يتضمن عدد الرهائن المحررين وجنسياتهم الذين تمكنت هيئة اإلغاثة اإلنسانية )IHH( من تحريرهم

إغاثة الطوارئ
هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية )IHH( أول منظمــة تنظــم محلــة وطنيــة تركيــة إلفريقيــا عــام 2006 
حتــت عنــوان محلــة إغاثــة الطــوارئ إلفريقيــا، وهــي أيضــاً أول مــن نظــم محلــة ملكافحة مــرض الســاد 

)كتاراكــت( يف القــارة اإلفريقيــة. 
البحث واإلنقاذ

هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية )IHH( أول مؤسســة مدنيَّــة خرقــت احلصــار الــذي كان مفروضــاً 
علــى العاصمــة البوســنية ســراييفو خــالل احلــرب الــي شــهدهتا البــالد، وذلــك هبــدف إنقــاذ 
الضحــااي يف املدينــة وإغاثتهــم، وتقــدمي املســاعدات هلــم، ولفــت الــرأي العــام العاملــي ملعاانهتــم.
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التوعية 
مولت اهليئة العديد من األنشطة التوعوية يف خمتلف اجملاالت اإلغاثية واحلقوقية والسياسية، 
ومــن بينهــا إنتــاج األفــالم الواثئقيــة كـــ: مكتــوب موتوبوســنة، ومحلــة مكافحــة املخــدرات يف دول 
البلقــان 2016؛ وشــاركت يف العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات مثــل اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 
األيتــام، وكذلــك طبعــت عــدة كتــب، منهــا: )العــامل اإلســالمي والتعليــم(، و)نظريــة جيوسياســية 
جديــدة نظريــة دوائــر بــركات بيــت املقــدس(، و)تونــس.. فهــم الثــورة(، و)الصــراع األخالقــي: 

كفــاح ابجنســامورو(، و)خمطــط رســول هللا االســرتاتيجي لفتــح املقــدس(.
وكثــر مــن التقاريــر، منهــا: )الصومــال: 26 عامــاً مــن البحــث عــن االســتقرار يف مناطــق 
الســالح(، و)أزمــة الصومــال(، و)أراكان: املراحــل التارخييــة والديناميكيــات الداخليــة والفاعلــون 
الدوليون(، و)توصيات احلل ألزمة أراكان(، و)األزمة اإلنسانية يف العامل اإلسالمي(، و)أزمات 
الغرب(، و)الوضع اإلنســاين يف فلســطني(، و)تركيا وأزمة املياه يف الشــرق األوســط(، و)معضلة 
الروهينغا يف ميامنار(، و)ســجن احلدابء(، و)مســتقبل إفريقيا: التحليل الســكاين(، و)العالقات 
الرتكيــة الروســية يف ضــوء تغــر تــوازن القــوى يف البحــر األســود(، و)املثلــث األمــين يف املســاعدات 
اإلنســانية: االعــرتاف واحلمايــة والــردع(، و)مشــروع طريــق احلريــر الصيــين اجلديــد(، و)أورواب 
واملسلمون(، )تلعفر: الصراع الدامي من قطرة احلر(، و)مشكلة املياه يف فلسطني(، و)انتهاك 
حقوق اإلنسان يف أورواب(، و)السياسة اخلارجية يف عهد بوتني(، و)الشباب السوري الالجئ 
ومشــكلة اهلوية/االضطــراب(، و)املــرأة يف اململكــة العربيــة الســعودية(، و)العالقــات األوروبيــة 
الرتكيــة واألزمــة الســورية(، و)األقليــات العرقيــة والدينيــة يف إســرائيل(، و)أزمــة جنــوب الســودان(، 
و)مدينــة الســالم املدمــرة يف العــراق(، و)روســيا واملســلمون يف املنطقــة: العالقــات التارخييــة حــى 
اليــوم(، و)خطــر داعــش يف البلقــان: حتليلــي اجتماعــي سياســي حــول الشــباب(، و)العدالــة 
الدوليــة وحمكمــة اجلنــاايت الدوليــة(، و)العالقــات األمريكيــة الســعودية(، و)اتريــخ السياســة 

العنصريــة وصــراع الســود يف أمريــكا(.
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تمويل هيئة اإلغاثة اإلنسانية
تعــد املوازنــة وامليزانيــة الســنوية وحجمهــا وكيفيــة توزيعهــا علــى بنودهــا ألي منظمــة مؤشــراً 
رئيســياً ملعرفــة إمكانيــات تلــك املنظمــة وجمــاالت عملهــا، وأولــوايت بنــود وجمــاالت اهتماماهتــا 

ومســتوايت معــدالت منوهــا الســنوي أو انكماشــها.
تعتمــد اهليئــة يف تنفيــذ أنشــطتها علــى مصدريــن رئيســيني مــن حيــث امللكيــة؛ األول مــن 
مواردهــا الذاتيــة واســتثماراهتا اخلاصــة، ومــزااي اإلعفــاءات القانونيــة مــن الضرائــب15، واملصــدر 
الثاين خارجي يتمثل يف الترعات الفردية واالعتبارية ومن االتفاقيات الي توقعها مع املنظمات 

الدولية.
وتقــدم هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية للمترعــني خدمــة متكنهــم مــن تتبــع ترعاهتــم، ســواء كانــت 
نقديــة أو ماديــة، مباشــرة أو عــن طريــق البنــك، وهــي خطــوة تعــزز مؤسســية اهليئــة وشــفافيتها، 

وتســاعدها علــى تعزيــز صورهتــا الذهنيــة اإلجيابيــة وزايدة املــوارد والشــراكات.
وملعرفــة حجــم أنشــطة اهليئــة وجمــاالت اهتماماهتــا تقــدم الدراســة فيمــا يلــي إطاللــة علــى 

أعــوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018:   مــوازانت 

الموازنةالعام 

2018$124.099.506
2017$158.075.729
2016$131.207.570
2015$108.284.497
2014$104.128.195

15   سبقت اإلشارة إىل مسودة القانون الذي أعدته هيئة اإلغاثة اإلنسانية ووافقت عليه احلكومة الرتكية، والذي ساهم 
يف تفعيل وتطوير جتربة منظمات اجملتمع املدين يف تركيا. 
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بلغ جمموع ما صرفته اهليئة يف املشاريع والنشاطات خالل عام 2017 )576.976.412 
لرة تركية( مخَسمئة وستة وسبعني مليوانً وتسعمئة وستة وسبعني ألفاً وأربعمئة واثني عشرة لرة 
16، ويف عــام 2018 وصلــت إىل )564.652.754( 

تركيــة، مــا يعــادل )$158.075.729(
مخِســِمئة وأربعة وســتني مليوانً وســتِّمئة واثنني ومخســني ألفاً وســبعمئة وأربعة ومخســني لرة تركية، 
مــا يعــادل )124.099.506$(. ويالحــظ مــن موازنــي عامــي 2017 و2018 تقارهبمــا 
الكبــر مــن حيــث العملــة الرتكيــة، وهــي اللــرة، وتبايــن قيمتهمــا الكبــر عنــد تقييمهمــا ابلــدوالر، 
وهو ما يعكس مؤشر حجم النمو يف تلك الفرتة، وعالقتها ابلظروف االقتصادية واألمنية الي 
مــرت هبــا تركيــا ودول اجلــوار واملنظمــات املترعــة، ومــن جهــة أخــرى انعكــس تراجــع قيمــة اللــرة 
الرتكية أمام الدوالر األمريكي على حجم أنشطة اهليئة يف عام 2018، خصوصاً خارج تركيا.

16   التحويل من اللرة الرتكية إىل الدوالر األمريكي وفقاً ملتوسط سعر صرف البنك املركزي الرتكي لعام 2017.
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جدول المصاريف واإليرادات لألعوام 2016 – 2017 - 2018 - 2019 17

بند
ال

كية 
ة تر

/لر
20

19
عام 

ون 
ابمللي

 % 
سبة

 الن

رة 
 / ل

20
18

عام 
ون 

ابمللي
كية 

تر

ة %
نسب

ال

رة 
 / ل

20
17

عام 
يون

ابملل
كية 

تر

ة %
نسب

ال

رة 
 / ل

20
16

عام 
يون

ابملل
كية 

تر

ة %
نسب

ال

مصاريف 
النشاطات 

)-(

621.343.7564.652 576.968 469.736 

مصاريف 
لغاايت 
تعليمية

39810.50.0
6437.9110.0
6732.7250.0
5718.5370.0
39

مصاريف 
51121.230.0لغاايت صحية

8236.8530.0
6526.3260.0
4618.1910.0
39

مصاريف 
لغاايت 

اجتماعية 
5102530.8

21467.6290.8
28413.9080.7
17358.050.7
62

مصاريف 
13505.20.0لغاايت ثقافية

2213.6860.0
245.1410.0
094.7410.0
1

مصاريف
073.4230.1 ---النشاطات

2749.710.1
06

مصاريف 
6654.50.0أخرى

118.5720.0
154.0090.0
073.0660.0
07

خسائر حتويل 
03.9840.0 -- -العمالت

072.820.0
06

مصاريف 
لغاايت متفرقة 

طارئة 
- -- 024.8780.0

43246.1690.5
24

17   جدول المصاريف واإليرادات لألعوام 2016 – 2017 -2018 -2019، املوقع الرمسي هليئة اإلغاثة 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحلرايت IHH، اتريخ النشر )د.ت(، اتريخ االطالع: 21 يناير/كانون الثاين، 2020، ومت 

 https://www.ihh.org.tr/ar/income-expense .2020 التحديث يف 21 أغسطس/آب
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مصاريف 
اإلدارة العامة 
او مصاريف 

ادارية )-(

21390.140.0
3422.0090.0
3921.4340.0
3717.4360.0
37

إيرادات 
النشاطات 

املختلفة )+(
652934.39653047 563833- 535159 -

عائدات 
1215.80.0اإلجيارات 

029490.0
01

5

6620.0
01

2

6180.0
01

2

4907.30.0عائدات أخرى 
08154850.0
2421830.0
03

9

4.0540.0
08

اخلصومات 
املستحقة 

قانونيًا
4349.80.0

072.582

0

149401.2310

عائدات أخرى 
557.4320.0متفرقة 

0112.903068802.8220

العائدات 
22973.550.0املالية

3515.9890- 0 -0

عائدات حتويل 
40720.0- -- -العمالت

075.5160.0
1

عائدات 
31960.0-- - -االستثمار 

05
7

2.0030.0
04

إيرادات 
623837.680.9الترعات

556206230.9
5

5537180.9
82522.9670.9
8

ترعات غر 
491108.60.7مشروطة

52517.39104352710400.9860

ترعات نقدية 
مشروطة 
)ترعات 

احلمالت(    

18024.50.0
2815.1290511509.5520
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الترعات 
114704.40.1العينية

7688.10201184410112.4270

الفرق املومسي 
بني املصاريف 
واإليرادات                     

10200.5-66.384-13.135-65.423-

المصدر: التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة لألعوام 2016، 2017، 2018.2019

يتضــح مــن اجلــدول املقــارن بــني اإليــرادات واملصروفــات خــالل األعــوام الثالثــة احملــددة، 
جمموعــة مــن املالحظــات يف قطــاع اإليــرادات أو املصروفــات كمــا يلــي:

أ.  نالحــظ منــو يف حجــم الترعــات يف ســنة 2019م عمــا كان عليــه ســنة 2018م و 
حمقــق منــوا مقــدارة 1% وان كان مســتوى النمــو اقــل منــه يف  2018م الــذي حقــق منــو مقــداره 
12% عــن ســنة 2017م ومســرة النمــو يف حجــم الترعــات تعــين ان اهليئــة تلقــى ثقــة املترعــني 

والثقــة يف تنامــي متزايــد وبشــكل مســتقر .

20172016النمو2018النمو 2019النمو

          0.01623837.68إيرادات الترعات

 0.1216206230.06553718522967

ترعات 
0.1895173910.09435271400986 491108.6-0.05غر مشروطة

ترعات نقدية 
مشروطة )ترعات 

احلمالت(    
0.1918024.5 1.958151290.46-51159552

0.256881020.05118441112427-0.30114704.4الترعات العينية

ب.  مــن حيــث الناحيــة الشــكلية للتقاريــر املاليــة نالحــظ عــدم االســتقرار والثبــات يف 
اشــكال بيــاانت وبنــود تقاريــر اإلفصــاح املاليــة املنشــورة يف موقــع اهليئــة مــن ســنة اىل أخــرى 
وكمــا هــو مبــني يف الشــكل أعــاله واملضللــة ابللــون األصفــر ففــي بنــود املصاريــف مل يظهــر بنــد 
ر. مصاريــف النشــاطات للســنوات 2018-2019 علــى التــوايل بينمــا يف الســنوات الســابقة 
كان يتــم اإلفصــاح عــن هــذا البنــد كذلــك اختفــاء اإلفصــاح عــن فقــريت 1و2 يف البنــد س. بنــد 
املصاريف األخرى هذا يف جانب املصروفات ويف جانب اإليرادات الحظنا ظهور بند افصاح 
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جديــد هــو الفقــرة 3 يف البنــد ب كمــا الحظنــا اختفــاء البنــود ج.ود. يف الســنوات 2018-
2019م .

جـــ.  نالحــظ اختــالف أولــوايت اهليئــة يف عمليــة الصــرف يف ســنة 2019م عمــا كانــت 
عليــه يف الســنوات الســابقة يف الشــكل التــايل توضيــح ذلــك 

البند
عام 2019/
ليرة تركية 
بالمليون 

 النسبة 
 %

عام 2018 
/ ليرة 
تركية 

بالمليون 

النسبة 
%

عام 2017 
/ ليرة تركية 

بالمليون

النسبة 
%

عام 2016 
/ ليرة تركية 

بالمليون
النسبة %

مصاريف 
 469.736 576.968 621343.7564.652النشاطات )-(

مصاريف لغاايت 
39810.50.06437.9110.06732.7250.05718.5370.039تعليمية

مصاريف لغاايت 
51121.230.08236.8530.06526.3260.04618.1910.039صحية

مصاريف لغاايت 
5102530.821467.6290.828413.9080.717358.050.762اجتماعية 

مصاريف لغاايت 
13505.20.02213.6860.0245.1410.0094.7410.01ثقافية

مصاريف 
النشاطات

 073.4230.12749.710.106

6654.50.0118.5720.0154.0090.0073.0660.007مصاريف أخرى

خسائر حتويل 
العمالت

  03.9840.0072.820.006

مصاريف 
لغاايت متفرقة 

طارئة 
  024.8780.043246.1690.524

ص -مصاريف 
اإلدارة العامة او 
مصاريف ادارية 

)-(

21390.140.03422.0090.03921.4340.03717.4360.037
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د.  حمدوديــة اإليــرادات الثابتــة اخلاصــة هبيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الناجتــة مــن اإلجيــارات 
واإلعفــاءات القانونيــة وعائــدات حتويــالت العمــالت وعائــدات االســتثمار، وغرهــا يف بنــود 
اإليــرادات العامــة؛ لكوهنــا ال متثــل إال نســبة ضئيلــة مــن إمجــايل اإليــرادات، وعــدم قدرهتــا علــى 
تغطيــة املصاريــف، فاإليــرادات الثابتــة عــام 2018 = 5% مــن إمجــايل اإليــرادات، ويف ســنة 
2017= 2%، ويف ســنة 2016= 2%، أمــا املصاريــف والنشــاطات فقــط للســنوات 2016 
و2017 فهــي تقريبــاً 11 و13% مــن إمجــايل املصاريــف، وبلغــت املصاريــف اإلداريــة قرابــة %4 
مــن إمجــايل املصاريــف، وتشــكل إيــرادات الترعــات واألمــوال اخلارجيــة نســبة 95% مــن إمجــايل 

اإليــرادات.
ه.  منــو مســتوى اإليــرادات بشــكل مطــرد، حيــث نالحــظ زايدة يف ميزانيــات األعــوام 
الثالثــة ابإلمجــايل، لكــن اإليــرادات الناجتــة عــن الترعــات واألمــوال اخلارجيــة تراجعــت نســبتها 
عــام 2018 لتصــل إىل 95% مــن إمجــايل اإليــرادات، كمــا هــو موضــح ابجلــدول الفقــرة ر= 
)620.623(، وقــد كانــت ابلســنوات الســابقة 2016 و2017 )653.047/620.623( 

متثــل 98% مــن إمجــايل اإليــرادات.
و.  يبــني اجلــدول تقــارب حجــم اإليــرادات واملصروفــات لعامــي 2017 و2018، وعنــد 
مقارنتهــا بعــام 2016 يتبــني زايدة موازنتهــا حبــدود مئــة مليــون لــرة، كمــا وضحتهــا األرقــام يف 
الفقــرة الســابقة. ومــن جهــة أخــرى تركــزت بنــود املصروفــات يف الغــاايت التعليميــة والصحيــة 

واالجتماعيــة والثقافيــة واإلداريــة.
ز.  شــكل عــام 2017 اســتثناء يف العجــز يف كفــة املصروفــات علــى حســاب اإليــرادات 
مببلغ يقدر بـ)13.135-( ثالثة عشــر مليوانً ومئة ومخســة وثالثني ألف لرة تركية، وبعده عاد 
الفــارق لكفــة اإليــرادات يف عــام 2018 مببلــغ )66.384( ســتة وســتني مليــوانً وثالمثئــة وأربعــة 
ومثانــني ألــف لــرة، وهــو يقــارب فــارق عــام 2016 احملــدد بـــ)65.423( مخســة وســتني مليــوانً 

وأربعمئــة وثالثــة وعشــرين ألــف لــرة.
حـ.  حدث تراجع حمدود فيما يتعلق ابلشــفافية واإلفصاح يف تقرير عام 2018، حيث 

أُخفيت بنود يف املصروفات كان يفصح عنها يف تقارير موازانت األعوام الســابقة.
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18، وعــدم اإلعــالن 
ط.  أتخــر صــدور تقريــر موازنــة 2019 حــى منتصــف عــام 2020 

عــن موازنــة عــام 2020.
وهبدف تعزيز وتنويع مصادر اإليرادات ومواكبتها للتطورات التقنية وتسهيل الوصول إىل 
خدماهتــا، قدمــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية )IHH(، مطلــع عــام 2019، تطبيقــاً إلكرتونيــاً يعمــل 
علــى أجهــزة آبــل وأندرويــد، يســهل للمترعــني حتويــل ترعاهتــم واالطــالع علــى حركتهــا وجمــاالت 

إنفاقهــا، وحبســب مســؤويل هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية فــإن مــزااي التطبيــق أنــه:
-  أسهل الطرق للترع ومد يد العون للمعسرين يف أرجاء العامل كافة.

-  إمكانية إضافة الترعات إىل سلة الترع وتسديدها.
-  إمكانية تذكر الراغبني يف تقدمي ترعات دورية.

-  إمكانية االنضمام إىل برانمج كفالة يتيم ومتابعة الكفاالت املوجودة مسبقاً.
-  إمكانية متابعة أخبار وقصص أعمال اخلر الي يقوم هبا متطوعو اهليئة حول العامل.

18   مت التواصل مع ممثلي هيئة اإلغاثة اإلنسانية لكن اجلهود مل تتوج ابحلصول على املعلومات يف ذلك الوقت.
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جغرافيا االنتشار 
يقــع املركــز الرئيســي هليئــة اإلغاثــة اإلنســانية )IHH( يف مدينــة إســطنبول، وهلــا مكاتــب 
يف احملافظــات الرتكيــة، أمــا ابلنســبة إىل عملهــا خــارج تركيــا فبعــض املشــاريع ينفذهــا موظفوهــا 
أنفســهم، وبعضهــا اآلخــر ينفَّــذ ابلتعــاون مــع املؤسســات الشــريكة املوجــودة يف مناطــق التنفيــذ 
الــي تعرفهــا جيــداً، وتُِعــدُّ تلــك املؤسســات وموظفــو اهليئــة )IHH( التقاريــر حــول املشــاريع الــي 

تنفَّــذ ابخلــارج وتراجعهــا.
وتنتشــر مشــاريع وخدمــات هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت يف قــارات 
العــامل اخلمــس، يف قرابــة 140 دولــة19 تصلهــا خدمــات اهليئــة، ابتــداء مــن تركيــا فالبلقــان والــدول 
العربيــة، وإفريقيــا، وآســيا الوســطى، وجنــوب آســيا، وأمريــكا اجلنوبيــة. وفيمــا يلــي كشــف ابلــدول 

واملناطــق الــي تصلهــا مشــاريع اهليئــة20: 

مجهورية بولونياالقرمأوسيتياأخبازاي
صربياجنوب إفريقيا

طاجيكستانجورجيابوليفياالقوقازأوغنداإثيوبيا
غامبياجيبويتبروالكامرونإيرانأجاراي

غاانداغستاناتيالنداجملراألردنآخالتسيخه
غينياروانداتتارستاناملغرباإلكوادورأديغيا-الشابسوغ

فلسطنيروسياتركستان الشرقيةاهلندالرازيلأذربيجان
فلسطني غزةرومانياتركمانستانالياابنالبوسنة واهلرسكأراكان
فنزويالزامبياتشاداليمناجلبل األسودإرتراي

فيتنامزميبابويتشيلياليوانناجلزائرأفغانستان
قردينو بلقارايساحل العاجتنزانيااباتينالسنغالإقليم السنجق

قراتشاي تشركيسياسريالنكاتونسابكستانالسودانألبانيا
قرغيزستانسلوفينياتيمور الشرقيةبلغارايالشيشانإندونيسيا
كازاخستانسورايجزر القمربنغالديشالصومالإنغوشيتيا

19  مقابلة مع عزة شاهني، مرجع سابق.

20   تقرير نشاط هيئة اإلغاثة اإلنسانية IHH لعام 2017، موقع اهليئة ) 16 مايو / آاير 2018(، اتريخ االطالع 
23 يناير/كانون الثاين 2020، ص 71-70. 



31

هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات )IHH(  |  التأسيس والتجربة 1992 -  2020

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مجهورية إفريقيا بوركينا فاسوالصنيأورواب
كرواتياسراليونالوسطى

كشمرمشال قرصبولونيابورماالعراقأوزبكستان
هايينيجراينيجرموزامبيقموريتانيامورو
ليبيالبنانكينياكولومبياكوسوفاكواب

منغوليا، ليبرايمقدونيامصرماليزايمايلماالوي

كونغو نيبالبوروندي
مدغشقرالدميقراطية

هــذا االنتشــار الكبــر يُبــني حجــم اإلمكانيــات واملســامهات الــي تؤديهــا منظمــة هيئــة اإلغاثــة 
اإلنســانية ومــا تســتلزمه مــن شــراكات مــع املنظمــات احملليــة، ومعرفــة ابالحتياجــات اجملتمعيــة يف 

تلــك الدولــة.
هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية )IHH( في سوريا

تعــد اهليئــة مــن أكــر املنظمــات فعاليــة يف ســوراي منــذ انــدالع احلــرب، الــي اســتخدمت 
فيهــا أنــواع شــى مــن األســلحة، حــى الكيماويــة منهــا واحملرمــة دوليــاً، وتســببت يف مقتــل مــا يزيــد 
علــى 500 ألــف إنســان، وهتجــر 5 ماليــني ســوري خــارج البــالد، وابت أكثــر مــن 13 مليــوانً 

ونصــف مليــون مــن ســكان ســوراي يف حاجــة ماســة إىل املســاعدات اإلنســانية العاجلــة.
وتبلــغ قيمــة مــا قدمتــه اهليئــة )IHH( ملســاعدة ضحــااي احلــرب يف ســوراي 360.605.013 
$ ثالمثئة وســتني مليوانً وســتمئة ومخســة آالف وثالثة عشــر دوالراً أمريكياً )يناير/كانون الثاين 

.
21

2012 - 30 يونيو/حزيــران 2018(
وتديــر اهليئــة نشــاطاهتا اإلغاثيــة يف ســوراي مــن خالل 10 مراكــز تنســيق، وقــد قامــت حــى 

اليــوم بـ22:
-   إنشاء 6 ضواحي كونتينر، و27 خميماً يعيش يف جمموعها أكثر من 150 ألف إنسان.

-  توفر الغذاء من خالل 61 فرانً و30 مطبخاً.

21   تقرير نشاطات اإلغاثة في سوريا 2012- 2018، موقع اهليئة، )يوليو/متوز 2018(، اتريخ االطالع: 7 
 https://www.ihh.org.tr/ar/syria .2020 فراير/شباط

22   املصدر السابق. 
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-  أتمني اللباس اجملاين من خالل 35 خمزانً.
-  توفر الرعاية الصحية من خالل 14 مركزاً طبياً.

-  بناء جامعة، ودعم التدريس يف 43 مدرسة. 
-  إنشاء مدينة لرعاية 990 يتيماً. 

-  كفالة 10 آالف يتيم شهرايً.
قرية أبواب الرحمة السكنية الواقعة في منطقة باب الهوى الحدودي –سوريا أكتوبر 2016

مدينــة لرعايــة االيتــام »راف لبنــاء اإلنســان« أنشــأهتا اهليئــة ابلتعــاون مــع مؤسســة الشــيخ 
اثين بــن عبــدهللا للخدمــات اإلنســانية وحتتضــن املدينــة 990 طفــالً يتيمــاً، افتتــح املشــروع 18 

.
23

مايــو آاير 2017 

23   مدينة راف لبناء اإلنسان، موقع الهيئة )8 نوفمر 2016( اتريخ االطالع: 7 فراير/شباط 2020.
 https://www.ihh.org.tr/public/publish/0/49/raf-ihh-cocuk-yasam-merkezi.pdf 
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ونتيجــة الصراعــات الــي تشــهدها ســوراي فقــد شــكل ملــف األســرى واملختطفــني أولويــة، 
حيــث بذلــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية جهــوداً كبــرة تكللــت بتحقيــق كثــر مــن مبــادرات إطــالق 
املختطفــني وصفقــات تبــادل األســرى ســبق التطــرق إىل بعضهــا يف فقــرة الدبلوماســية اإلنســانية.

ويف 2015 جنحــت اهليئــة يف تنظيــم عمليــة تبــادل بــني جرحــى مــن املؤيديــن للنظــام يف 
منطقــة الفوعــة يف إدلــب مــع جرحــى مــن املعارضــني يف منطقــة الزبــداين يف ريــف دمشــق؛ فُأجلــي 
107 جرحــى و6 مقعديــن و125 مرافقــاً مــن الفوعــة، مقابــل 60 جرحيــاً و66 مرافقــاً مــن 
الزبداين، ونقل اجلرحى من الزبداين عر لبنان إىل تركيا لتلقي العالج. وشارك يف تنظيم عملية 
التبــادل كل مــن منظمــة الصليــب األمحــر )ICRC(، ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألمــم 

.)OCHA( املتحــدة
ويف عــام 2017 أُجلــي 15 ألــف شــخص مــن ســكان حــي الوعــر كانــوا يعيشــون حتــت 
القصــف واحلصــار إىل املناطــق اآلمنــة؛ ويف الســنة نفســها شــاركت )IHH( يف عمليــة إجــالء 
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7.775 شــخصاً مــن بلــدة عرســال اللبنانيــة إىل منطقــة إدلــب يف ســورية، وقدمــت هلــم الدعــم 
اإلنســاين الــالزم؛ واســتقبلت أيضــاً 2.520 شــخصاً بعــد إخالئهــم مــن مناطــق مضــااي والزبــداين 
مبوجــب اتفــاق بــني نظــام األســد واملعارضــة الســورية، وُقدِّمــت املســاعدات العاجلــة هلــم، وقــد 
 )IHH( نُقــل قســم مــن العائــالت، يف املرحلــة األوىل، إىل مراكــز االســتقبال املؤقتــة الــي أنشــأهتا
يف مركــز مدينــة إدلــب؛ ويف عــام 2018 ســامهت يف إمتــام عمليــات اإلجــالء الــي جــرت يف 
الغوطــة الشــرقية ومناطــق مــن محــص، واســتقبلت اهليئــة الالجئــني ووفــرت الســكن واالحتياجــات 

األساســية هلــم. 
قافلة »افتحوا الطريق إلى حلب«

يف أواخــر ســنة 2016 عمــدت قــوات النظــام الســوري وحلفائــه إىل حصــار أجــزاء مــن 
مدينــة حلــب حصــاراً مطبقــاً حرمــت خاللــه املدنيــني مــن احلصــول حــى علــى املســاعدات 
اإلنســانية، وابت الســكان احملاصــرون إزاء جمــزرة وحشــية واســعة. هــذه التطــورات دفعــت هيئــة 
اإلغاثــة اإلنســانية )IHH( لتنظيــم محلــة بعنــوان »افتحــوا الطريــق إىل حلــب«؛ هبــدف فتــح ممــرات 
آمنــة وضمــان دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة يف املدينــة، وشــارك يف احلملــة 
حنــو 5 آالف ســيارة ومــا يزيــد علــى 40 ألــف متطــوع. وقــد أســفرت جهــود احلملــة واجلهــود الــي 
بذلتهــا األمــم املتحــدة واجلهــات الرمسيــة الرتكيــة عــن إجــالء 45 ألــف إنســان مــن مناطــق احلصــار 

ونقلهــم إىل مناطــق آمنــة.
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وعلى طول الطريق، جهز املترعون يف مجيع أحناء تركيا 1.208 شاحنات من املساعدات 
اإلنســانية لتلبيــة احتياجــات املظلومــني مــن ســكان حلــب، ووصلــت هــذه الشــاحنات مــع مجيــع 
مــواد اإلغاثــة الــي أحضرهــا املشــاركون يف القافلــة إىل املناطــق الــي أُجلــي احملاصــرون مــن أهــل 
حلــب إليهــا، حيــث أسســت اهليئــة خميمــات جديــدة وجمهــزة ابملــواد الغذائيــة األساســية ومــواد 

التنظيــف واألحذيــة واملالبــس واألغطيــة الشــتوية.
ويدل هذا التفاعل الشعي والرمسي حلملة وقافلة )افتحوا الطريق إىل حلب( على قدرات 
هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية يف حشــد اإلمكانيــات اإلغاثيــة واالســتجابة للطــوارئ، واملوثوقيــة الــي 
حتظــى هبــا اهليئــة، وكذلــك مــا يتمتــع بــه اجملتمــع الرتكــي مــن إجيابيــة يف مــد يــد العــون للمحتاجــني 

والتعاطــف مــع املظلومــني.
هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية )IHH( في فلسطين

تــويل هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الرتكيــة )IHH( فلســطني اهتمامــاً خاصــاً؛ لكــون شــعبها 
مــن أطــول الشــعوب معــاانة بســبب االحتــالل اإلســرائيلي، حيــث ختصــص حصــة لفلســطني 
والفلســطينيني الذيــن هــم حتــت ســلطة االحتــالل اإلســرائيلي منــذ عــام 1948، يف خمتلــف 
جماالت عملها؛ اإلغاثية والتنموية واحلقوقية، وقد استفادت هيئة اإلغاثة يف السنوات السابقة 
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مــن عالقــات تركيــا بكيــان االحتــالل اإلســرائيلي حــى بعــد حادثــة ســفينة مــايف مرمــرة؛ نظــراً لقــوة 
موقــف احلكومــة الرتكيــة.

وهبــدف كســر احلصــار اجلائــر املفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ عــام 2006، ولفــت انتبــاه 
الــرأي العاملــي حلالــة الظلــم واملعــاانة الــي يعيشــها أهــايل قطــاع غــزة، نظمــت اهليئــة، ومبشــاركة 
متضامنــني مــن اجملتمــع الــدويل، أســطول احلريــة، الــذي شــاركت فيــه ســفينة مــايف مرمــرة يف مايــو/

أاير عــام 2010، حيــث اجتمعــت ســت منظمــات دوليــة مــن ضمنهــا هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية 
)IHH( )حركــة »غــزة احلــرة«، واحلملــة األوروبيــة إلهنــاء احلصــار املفــروض علــى غــزة، وســفينة 

اليــوانن، وســفينة الســويد إىل غــزة، واللجنــة الدوليــة لرفــع احلصــار عــن غــزة( وشــكلت أســطواًل 
إغاثياً إليصال 6000 طن من املساعدات اإلنسانية إىل القطاع. وشارك يف األسطول 750 
انشــطاً مــن 37 دولــة حــول العــامل، مــن ضمنهــم أكثــر مــن 15 برملانيــاً، وأكثــر مــن 60 صحفيــاً 
دوليــاً، ابإلضافــة إىل فنانــني وانشــطني حائزيــن علــى جوائــز نوبــل للســالم. كذلــك نظمــت هيئــة 

.
اإلغاثــة اإلنســانية قافلــة بريــة إىل غــزة24

صورة سفينة مافي مرمرة – أسطول الحرية لغزة

24   أسطول الحرية لغزة، موقع هيئة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية )IHH(، اتريخ النشر )د.ت(، اتريخ االطالع: 8 فراير/
https://www.ihh.org.tr/ar/mavi-marmara .2020 شباط
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جدول يتضمن أســماء الســفن المكونة ألســطول الحرية الذي هدف منظمونه إلى كســر الحصار 
المفــروض علــى قطــاع غــزة الفلســطيني مــن قبل االحتالل اإلســرائيلي25

25   مافي مرمرة -أسطول الحرية لغزة، ترمجة: خليل إبراهيم قشار ومصطفى يوسف، الطبعة األوىل، إسطنبول، 
ديسمر 2011، ص 18. 
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عالقة هيئة اإلغاثة اإلنسانية مع الحكومة التركية
خــالل الســنوات األخــرة بــدأت بعــض احلكومــات واملكــوانت السياســية واملســلحة الــي 
لديهــا مواقــف معارضــة أو متحفظــة علــى السياســة اخلارجيــة الرتكيــة؛ تنظــر إىل هيئــة اإلغاثــة 
اإلنســانية )IHH( علــى أهنــا أداة للحكومــة الرتكيــة، ووســيلة لتوســعة النفــوذ خــارج حدودهــا، 
متأثــرة بتنــوع أنشــطتها ومنوهــا، وتوافقهــا مــع خــط السياســة اخلارجيــة الرتكيــة وشــخص الرئيــس 
رجــب طيــب أردوغــان. وعلــى الرغــم مــن نفــي اهليئــة املتكــرر فــإن بعــض الــدول تــرى أن اهليئــة 
قــد ســامهت يف تنفيــذ خطــة االنفتــاح علــى إفريقيــا الــي تبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة منــذ عــام 
2002، إذ تقــوم هــذه املنظمــة أبنشــطة تنمويــة فيمــا يقــرب مــن ثــالث وأربعــني دولــة إفريقيــة، 
وســاعدت اآلالف علــى اســتعادة القــدرة علــى اإلبصــار يف إطــار تنفيــذ برانمــج )كتاركــت( يف 
املستشــفيات الســودانية، كمــا تعمــل هــذه املؤسســة علــى تنفيــذ عمليــات حفــر اآلابر، وتقــدمي 
الدعم الفين، وتطوير التعليم املهين، وبناء املستشفيات واملدارس واملساجد ودور األيتام ومراكز 

.
حتفيــظ القــرآن الكــرمي26

وقــد تســببت شــبهة عالقــة اهليئــة مــع احلكومــة الرتكيــة، أو احلساســية مــن أتثــر عملهــا، 
يف تعــرض بعــض فرقهــا العاملــة يف الــدول لالحتجــاز واالعتقــاالت، لكــن يف النهايــة كان يطلَــق 

ســراحهم. 
هــذه النظــرة الــي تربــط بــني عمــل هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية واحلكومــة الرتكيــة مل تكــن تقتصــر 
علــى بعــض املواقــف اخلارجيــة، إذ إن هنــاك مــن يعتنقهــا يف الداخــل الرتكــي، ففــي 13 ينايــر/

كانــون الثــاين 2014 اعتقلــت الشــرطة الرتكيــة 25 شــخصاً يف عمليــة مدامهــة يف أحنــاء البــالد 
اســتهدفت مكاتب هيئة اإلغاثة اإلنســانية )إي ها ها( يف عملية وصفتها املنظمة أبهنا »محلة 

.
تشــهرية« متصلــة ابحلملــة علــى رئيــس الــوزراء الرتكــي حينهــا رجــب طيــب أردوغــان27

هــذا مــع أن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت أُسســت عــام 1992، 
26   مصطفى شفيق عالم، التغلغل الناعم: إفريقيا في االستراتيجية التركية.. المحّددات والسياقات والتحّديات، 

موقع قراءات إفريقية، )8 يونيو/حزيران 2017(، اتريخ االطالع: 25 يناير/كانون الثاين 2020. 
 https://cutt.us/qLfdI

27   مداهمة منظمة إغاثة تركية تساعد السوريين بحجة »اإلرهاب«، موقع عريب 21، )14 يناير/كانون الثاين 
 https://2u.pw/43pGG .2020 2014(، اتريخ االطالع: 6 فراير/شباط
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وحصلــت علــى الرتخيــص 1995، أي قبــل تســلم حــزب العدالــة والتنميــة احلكــم يف تركيــا 
بعشــر ســنوات )2002(، ويف حــني واجهــت األحــزاب احملافظــة الــي أنشــأها التيــار اإلســالمي 
بزعامــة جنــم الديــن أربــكان، رئيــس الــوزراء األســبق، احلظــر واالنقــالب مــن قبــل املؤسســات 
الرتكية، استطاعت هيئة اإلغاثة اإلنسانية احملافظة على منظمتها وأتدية رسالتها. لكن سياسة 
االنفتــاح يف عالقــات تركيــا اخلارجيــة الــي حدثــت بعــد تــويل حــزب العدالــة والتنميــة الســلطة عــام 
2002، وزايدة تفاعــل وفاعليــة السياســة اخلارجيــة، واإلجنــازات االقتصاديــة الــي حققتهــا تركيــا، 
واحلــرص الــذي أبدتــه قيادهتــا يف التصــاحل مــع املــوروث والتعــاون مــع الــدول، إضافــة إىل منــو عمــل 
هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية، ومشــاركة املســؤولني األتــراك يف أنشــطتها خــارج تركيــا، وتغطيــة وســائل 
اإلعــالم الرمسيــة ألنشــطتها، كل ذلــك مثَّــل عوامــل ســامهت يف زايدة احتماليــة وجــود عالقــة بــني 

اهليئــة واحلكومــة.
وميكــن أن يُعــد رفــض هيئــة اإلغاثــة لالتفاقيــة الــي ُوقِّعــت بــني احلكومــة الرتكيــة وحكومــة 
االحتــالل اإلســرائيلي لتســوية ملــف ضحــااي ســفن أســطول احلريــة )مــايف مرمــرة( مؤشــراً إضافيــاً 
يعزز استقاللية هيئة اإلغاثة اإلنسانية، إضافة إىل املعلومات الكثرة الي تضمنتها مسرة اهليئة 

واملعلومــاِت الــي تضمنتهــا الدراســُة هــذه.
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الشراكات
متكنــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت خــالل مســرهتا الــي تقــارب 
ثلث قرن منذ انطالقها عام 1992 من فتح عالقات وبناء شراكات مع العديد من املنظمات 
الدوليــة واحملليــة أيضــاً يف مناطــق الصراعــات والكــوارث وتلــك اجملتمعــات احملتاجــة إىل املســاعدة. 

بعض المؤسسات التي تعاونت معها الهيئة:

االسمماالسمم

1Sheikh Eid Charitable Association (EID)   
39 قطر

Selam Foundation

 الكويت 

2
Abdullah Foundation Aid

  40Sheikh Abdullah Al Nouri Charity Societyإنكلرتا 

الكويت

3Afif Charity - 41قطر
Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation For 
Humanitarian Services (RAF)

  قطر
4Aid Muslim - 42 أسرتالياSocial Reform Society- الكويت 

5 Aksi Cepat Tanggap )ACT( - 43  إندونيسياSolidarnost Udruzenje Bihac  - البوسنة 
 واهلرسك

6Al Eslah Society  - 44      البحرينTarbiyya Islamiya - البحرين
7Al Imdaad Foundation - 45جنوب إفريقياTwo Lights Foundation  - جنوب إفريقيا
8Al Mustafa Welfare Trust -46 إنكلرتاViomis Aid Denmark - الدامنارك

9Al Najat Charity Society -47 الكويتWelfare Trust Ummah - إنكلرتا

10
 Badan Agama & Pelajaran Radin Mas 

)BAPA( - 48سنغافورةWHH- Deutsche Wlthungerhlıf V.E - أملانيا

11
Comunidade Muçulmana )Acção 

Humanitária( - 49موزامبيقWise Welfare - إنكلرتا

12Darul Islam Zakah Fund - 50جنوب إفريقيا Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat 

(PKPU) إندونيسيا 
13Dets Islamic - 51الدامناركYayasan Rumah Zakat Indonesia - إندونيسيا    
14   EHEE Jamiya - االحتاد الدويل لألطباء52جزر املالديف )AID( - تركيا
15House Zakat - احتاد نقاابت العام53 الكويت (MEMUR – SEN) - تركيا
16Human Appeal International - إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية الرتكية54أسرتاليا )AFAD(
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17Humanitarian Relief Society -مجعية اإلرشاد واإلصالح - اجلزائر55 الكويت
18International Aid Campaign -مجعية الباحثني يف الشرق األوسط وأفريقيا - تركيا56 جزر املالديف

19
International Islamic Charity 

Organization (IICO)اجلمعية الدولية حلقوق الالجئني57 -الكويت (UMHD) - تركيا

20Islamic Ansaar Foundation - اخلطوط اجلوية الرتكية58إنكلرتا )THY(

21Islamic Development Bank -رائسة وكالة التنسيق والتعاون الرتكية59 السعودية )TIKA(

22Islamic Mission UK - الصندوق اإلنساين يف منظمة التعاون اإلسالمي60إنكلرتا 
)OICHF(

23Islamic Society -اللجنة الدولية للصليب األمحر61 البحرين )ICRC(

24Jamiatul Ulama (KZN) - مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان62جنوب إفريقيا 
)OHCHR(

25Jamiatul Ulama (SA) - املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني63 جنوب إفريقيا 
(UNHCR)

26Katar Charity - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة64 قطر 
(UNOCHA)

27Kawish Welfare Trust - املنتدى اإلنساين65ابكستان )THF(

28Khubaib Foundation - املنتدى الوطين للمرأة املسلمة - جنوب أفريقيا66 ابكستان
29King Salman Foundation - منظمة التعاون اإلسالمي67 السعودية )OIC(

30Mercy Malaysia - منظومة أطباء بال حدود68 ماليزاي (MSF) - جنيف
31Munazzamat Dawa Islamiya - اهلالل األمحر الرتكي69  قطر
32Norwegian Church Aid - اهلالل األمحر القطري70النرويج
33Olive Grove Foundation - اهلالل األمحر الكويي71إنكلرتا
34Pomozi - وزارة الرتبية يف اجلمهورية الرتكية72 البوسنة واهلرسك

35
Qawafil For Relief & Development  

وزارة الصحة يف اجلمهورية الرتكية73 الكويت

36 Reach Out To Asia )ROTA( - وقف املشروع املعريف لبيت املقدس - تركيا74قطر
37Relief Foundation International - وقف اليتيم - تركيا75ابكستان
38Salaam Media -جنوب إفريقيا 

رتبت األسماء الواردة في القائمة وفقاً لترتيب الحروف في اللغة اإلنجليزية
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تقييم األداء 
هنــاك العديــد مــن املداخــل الــي متكــن مــن قيــاس أداء املنظمــات اإلداريــة مبفهومهــا وجماهلــا 
العــام، والــي تتبايــن يف تركيزهــا مــن مدخــل إىل آخــر، لكــن مــا يهــم هنــا هــو الرتكيــز علــى أهــم 
العناصر يف بعض تلك املداخل األكثر مناســبة لطبيعة وجماالت عمل هيئة اإلغاثة اإلنســانية، 
وأبرزهــا ميثــاق العمــل اإلنســاين ومبــادئ احلوكمــة، وقبــل ذلــك متتعهــا ابلشــرعية واألمــان، وجتديــد 

تصاريــح عملهــا، وقدرهتــا علــى الوصــول إىل الفئــات واملناطــق املســتهدفة، وتقــدمي خدماهتــا.
-  الشــرعية واألمــان: حتــرص اهليئــة علــى احملافظــة علــى مشــروعية عملهــا واالحتفــاظ 
بعالقات مميزة مع مجيع املكوانت، ومن ضمنها أطراف النزاعات، وتضطلع إداَرات الدبلوماسية 
اإلنســانية والعالقــات العامــة أبدوار حموريــة يف متتــني عالقــات اهليئــة، وتســهيل عملهــا، وتوفــر 

احلمايــة للعاملــني واملتطوعــني معهــا.
-  تلتزم هيئة اإلغاثة اإلنسانية مبيثاق العمل اإلنساين املتمثل ابإلنسانية، وعدم التحيز، 
واحليــاد، واالســتقالل، واخلدمــة التطوعيــة، والوحــدة العامليــة. فاهليئــة ال متــارس يف أثنــاء أداء 
أعماهلا ونشــاطاهتا أي متييز بني األداين أو اللغات أو األعراق؛ فاإلنســان على رأس أولوايهتا، 
لكن ابلنظر إىل املناطق الي تشهد احلروب واالحتالل اليوم يظهر أن معظم سكاهنا جتمعات 
مســلمة، فعلــى ســبيل املثــال عنــد إرســال املســاعدات إىل إفريقيــا إثــر كارثــة جماعــة، ُوّزِعــت علــى 
املســلمني إضافــة إىل أولئــك الذيــن ينتمــون إىل األداين واملعتقــدات األخــرى دون تفريــق. كمــا 
أن النشــاطات اإلغاثيــة الــي أجرهتــا بســبب إعصــار كاترينــا والــزالزل الــي ضربــت إيطاليــا وهايــي 

.
واليــاابن والفلبــني ونيبــال، تعــد مثــاالً علــى ذلــك28

-  يتوفــر للهيئــة اإلطــار االســرتاتيجي: الرســالة والرؤيــة واألهــداف، واالنتشــار الواســع يف 
قــارات العــامل اخلمــس، وقــدرة علــى الوصــول يف كل نطــاق، وتقــدمي اخلدمــات ذات األحجــام 
املتنوعة بواسطة الشركاء احملليني يف تلك املناطق، بصرف النظر عن خلفياهتم الثقافية، ولديها 
مصادر متعددة للتمويل غر املشروط وموارد ذاتية، كما سبقت اإلشارة إليه، كما أن موازنتها 

التمويليــة تنمــو يف اجملمــل ابســتمرار.
28   األسئلة الشائعة عن الهيئة، املوقع الرمسي هليئة اإلغاثة اإلنسانية، اتريخ النشر )د.ت(، اتريخ االطالع: 23 يناير/

 https://www.ihh.org.tr/ar/faq .2020 كانون الثاين
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-  مشــاركة املــرأة يف الوظائــف العليــا يف اهليئــة غائبــة يف تكوينــات جملــس األمنــاء وهيئــة 
الرقابــة وجملــس اإلدارة، فجميــع األعضــاء مــن الذكــور، مــع اإلقــرار حبضــور املــرأة يف بعــض إداراهتــا 

ووظائفهــا وأنشــطتها.
-  حــدث تراجــع حمــدود فيمــا يتعلــق ابلشــفافية واإلفصــاح يف تقريــر عــام 2018، إبخفــاء 

بنــود يف املصروفــات كان يفصــح عنهــا يف تقاريــر مــوازانت األعــوام الســابقة، وقــد يكــون ســبب 
التأخــر فنياً.

29، وعــدم اإلعــالن 
-  أتخــر صــدور تقريــر موازنــة 2019 حــى منتصــف عــام 2020 

عــن موازنــة عــام 2020.
-  تعــاين فــرق هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية مــن القيــود الــي تعرقــل عملهــا وهتــدد حريتهــا يف 
الــدول الــي هلــا حساســية مــن النفــوذ الرتكــي، أو تلــك الــي حتــرم األقليــات املســلمة حقوقهــا، ومــن 
املتوقع أن تبقى املعاانة ما استمر حزب العدالة والتنمية يف احلكم وعلى سياسته الي ينتهجها. 
قــد حتتــاج هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية إىل التفكــر يف إمكانيــة وجــدوى توســعة جملــس أمنائهــا ليضــم 
أعضاء من خارج تركيا، وحتويل اهليئة إىل منظمة إقليمية أو دولية متعددة اجلنسيات؛ لتسهيل 

وتعزيز حتقيق أهدافها واســتدامة رســالتها.

29   مت التواصل مع ممثلي هيئة اإلغاثة اإلنسانية لكن اجلهود مل تتوج ابحلصول على املعلومات.
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)IHH( عوامل نجاح هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان
توفــرت للهيئــة جمموعــة مــن العوامــل الرئيســية الذاتيــة وأخــرى متعلقــة ببيئــة عملهــا والقضــااي 
الــي تعمــل علــى التخفيــف مــن معــاانة أصحاهبــا، هــذه العوامــل مكنــت هيئــة اإلغاثــة مــن 

االســتمرارية والنمــو وحتقيــق أهدافهــا:
-  اعتماد هيئة اإلغاثة اإلنسانية لقيم املؤسسية والشفافية واملسؤولية مكَّنها من مواجهة 
التحــدايت وإفشــال حمــاوالت املرتبصــني هبــا إلدانتهــا، خصوصــاً بعــد تنظيمهــا ألســطول احلريــة 

الــذي هــدف إىل حماولــة فــك حصــار الكيــان الصهيــوين عــن قطــاع غــزة الفلســطيين. 
-  تركيُز اهليئة على حقوق اإلنسان واحلرايت واملناصرة، الذي يتجلى يف تضمني حقوق 
اإلنســان واحلــرايت يف امسهــا، والــدوُر الــذي تقــوم بــه يف العالقــات العامــة والدبلوماســية الشــعبية؛ 

كلها شكلت عوامل جناح للهيئة.
-  االستقاللية عن احلكومة واألحزاب، واالبتعاد عن الصراعات السياسية على مستوى 

الداخل الرتكي وعلى املستوى اخلارجي.
-  مســات اجملتمــع الرتكــي وعاطفتــه الــي تدفعــه للتفاعــل مــع القضــااي اإلســالمية ونصــرة 

املظلومــني واجملتمعــات الرتكيــة يف دول آســيا الوســطى.
-  تصــدُُّر هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية املنظمــات الرتكيــة مــن حيــث األســبقية والفاعليــة يف 
العمل اإلغاثي والتنموي خارج تركيا جعلها املنصة األوىل واملفضلة للمترعني يف تقدمي ترعاهتم 
للمجتمعــات املتضــررة مــن الكــوارث والصراعــات. كمــا حتظــى اهليئــة ابمتيــازات خاصــة عــن 
مثيالهتــا، نظــراً لدعــم احلكومــة الرتكيــة يف عهــد حــزب العدالــة والتنميــة ورائســة رجــب طيــب 
أردوغــان، حيــث قدمــت هلــا تســهيالت ومــزااي كاإلعفــاءات الضريبيــة وتنفيــذ بعــض االتفاقيــات 
مــع اهليئــة؛ ففــي عــام 2007 انلــت جائــزة جملــس الشــعب الرتكــي للخدمــة املتميــزة، وأعفيــت 
مــن الدفــع الضريــي وفقــاً لقــرار جملــس الــوزراء 2011/1799 الصــادر بتاريــخ 4 أبريل/نيســان 

2011، كمــا انلــت صفــة هيئــة عاملــة للمصلحــة العامــة.
-  تصــدُُّر هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية يف تقــدمي املســاعدات يف الــدول واملناطــق الــي ميتنــع 
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كثــر مــن املنظمــات العمــل فيهــا نتيجــة احلســاابت والضغــوط السياســية ويف األوقــات احلرجــة، 
كمســلمي الصــني وكوســوفا والشيشــان.

-  الســمعة اإلجيابيــة الــي تتمتــع هبــا اهليئــة مكنتهــا مــن عقــد شــراكات مــع العديــد مــن 
املنظمــات الدوليــة الــي زادت مــن حجــم ونوعيــة وفاعليــة املشــاريع الــي تنفذهــا يف مناطــق 
الصراعــات، خصوصــاً يف ســورية، فهــي عضــو استشــاري يف اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي 
 ،)OIC( وعضــو استشــاري يف منظمــة التعــاون اإلســالمي ،)ECOSOC( ملنظمــة األمــم املتحــدة
كمــا أهنــا عضــو يف املنتــدى اإلنســاين )THF(، وجملــس الصنــدوق اإلنســاين يف منظمــة التعــاون 
وقــف  ويف   ،)IDSB( اإلســالمي  العــامل  يف  األهليــة  املنظمــات  واحتــاد   ،)OICHF( اإلســالمي 
املؤسســات التطوعيــة يف تركيــا )TGTV(، وهــي كذلــك واحــدة مــن بــني األعضــاء اخلمســة يف 

وقعــة عــام 2013.
ُ
هيئــة مراقبــة اتفاقيــة الســالم بــني إقليــم مــورو وحكومــة الفلبــني امل

-  احــرتام اهليئــة خلصوصيــة اجملتمعــات املذهبيــة والثقافيــة، جعلهــا حتافــظ علــى احــرتام 
اجملتمعــات الــي تعمــل فيهــا.
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الخاتمة
متتــد جتربــة هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت الرتكيــة )IHH( لنحــو ثالثــني 
عامــاً، ومتثــل مســرهتا قصــة جنــاح للعديــد مــن املنظمــات املســتقلة العاملــة يف اجملــاالت اإلنســانية 
غــر الرحبيــة، حيــث قامــت اهليئــة ابلعديــد مــن األدوار يف أكثــر مــن جمــال، وتعــد مــن أكثــر 
املنظمات اإلنســانية حضوراً وفاعلية وأثراً يف كثر من املناطق حول العامل الي تعاين الصراعات 
واجلفــاف والفقــر، والــي حتتــاج إىل املســاعدات الطارئــة والتنمويــة، وقــد متكنــت اهليئــة مــن إنشــاء 
وإجناز مجلة من املشروعات النوعية خمتلفة األحجام )الصغرة واملتوسطة والكبرة(، وخاصة يف 
ســوراي وفلســطني والبلقــان، مشلــت جمــاالت الصحــة والتعليــم واملشــاريع املــدرة للدخــل، والعديــد 
مــن املشــاريع الــي تعمــل علــى حتقيــق االندمــاج االجتماعــي بــني اجملتمعــات النازحــة أو الالجئــة 

واملضيفة.
وتتميــز هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلــرايت الرتكيــة )IHH( إبيالئهــا اهتمامــاً 
خاصاً حبقوق اإلنســان واحلرايت وقضااي املناصرة، فقد ســامهت يف تنظيم املبادرات اهلادفة إىل 
فــك احلصــار عــن املدنيــني يف املــدن واملناطــق احملاصــرة، وتنســيق عمليــات إطــالق األســرى دون 

مقابــل، وكذلــك صفقــات تبــادل األســرى واملختطفني. 
بفضــل مأسســتها وقيمهــا وشــرعية وشــفافية عملهــا متكنــت اهليئــة )IHH( مــن احملافظــة علــى 
اســتقالليتها ومسعتهــا، وجتــاوز كثــر مــن التحــدايت واملخاطــر الــي واجهتهــا علــى املســتوى احمللــي 
الرتكي أو على املستوى اخلارجي، خصوصاً بعد هجمات 11 سبتمر 2001 الي استهدفت 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، والــي أعقبتهــا محــالت تضييــق وإغــالق كثــر مــن منظمــات العمــل 

املــدين واجلمعيــات اخلرية.
حتتــاج قيــادة اهليئــة إىل إعــادة النظــر يف حساســيتها مــن التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة، 
واالنفتــاح أكثــر علــى قبــول املســاعدات مــا دامــت ال ترتبــط بشــروط خملــة ابســتقالهلا وحقــوق 

اإلنســان واملعايــر الدوليــة.
ويف اخلتــام توصــي الدراســة بتجنيــب العمــل اإلنســاين الصراعــات السياســية الدوليــة، حــى 
ال تعرقــل وصــول املســاعدات ملســتحقيها، والتنافــس علــى تقــدمي املســاعدات، وأفضلهــا إيقــاف 

احلــروب والصراعــات والفســاد.
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قائمة المرجع
أوالً: المراجع العربية

-  أســطول الحريــة لغــزة، موقــع هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الرتكيــة )IHH(، اتريــخ النشــر 
)دت(، اتريــخ االطــالع: 8 فراير/شــباط 2020.

 https://www.ihh.org.tr/ar/mavi-marmara

-  األســئلة الشــائعة عــن الهيئــة، املوقــع الرمســي هليئــة اإلغاثــة اإلنســانية، اتريــخ النشــر 
)د.ت(، اتريــخ االطــالع: 23 يناير/كانــون الثــاين 2020. 

 https://0i.is/2WfE 

-  جــدول المصاريــف واإليــرادات 2018، املوقــع الرمســي هليئــة اإلغاثــة اإلنســانية 

وحقــوق اإلنســان واحلــرايت )IHH(، اتريــخ النشــر )د.ت(، اتريــخ االطــالع: 21 ينايــر/
كانــون الثــاين 2020.

 https://www.ihh.org.tr/ar/income-expense

-  القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني، موقــع رائســة اجلمهوريــة الرتكيــة، اتريــخ النشــر 
)د.ت(، اتريــخ االطــالع: 25 يناير/كانــون الثــاين 2020.

https://cutt.us/mdyeb

-  تقرير نشــاطات اإلغاثة في ســوريا 2012- 2018، موقع اهليئة، )يوليو/متوز 
2018(، اتريخ االطالع: 7 فراير/شباط 2020. 

https://www.ihh.org.tr/ar/syria

-  تقريــر نشــاط هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية IHH لعــام 2017، موقــع اهليئــة ) 16 
مايــو / آاير 2018(، اتريــخ االطــالع 23 يناير/كانــون الثــاين 2020.

https://www.ihh.org.tr/ar/publish/ihh-annual-report-2017
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-  مافــي مرمــرة -أســطول الحريــة لغــزة، ترمجــة: خليــل إبراهيــم قشــار ومصطفــى 
2011، ص 18. ديســمر  إســطنبول،  األوىل،  الطبعــة  يوســف، 

-  حممــد ســيد عبــد احلميــد خليــل، فاعليــة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مصــر 

)2011-2016(، املركز الدميقراطي العريب، )30 ديســمر/كانون األول 2017(، 

اتريــخ االطــالع: 24 يناير/كانــون الثــاين 2020.
https://cutt.us/h1pwl

 -  مداهمة منظمة إغاثة تركية تساعد السوريين بحجة »اإلرهاب«، موقع عريب

 21، )14 يناير/كانون الثاين 2014(، اتريخ االطالع: 6 فراير/شباط 2020.

https://2u.pw/43pGG

-  مدينــة راف لبنــاء اإلنســان، موقــع اهليئــة )8 نوفمــر 2016( اتريــخ االطــالع: 7 
فراير/شــباط 2020.

https://www.ihh.org.tr/public/publish/0/49/raf-ihh-cocuk-yasam-merkezi.

pdf

-  مركــز التميــز للمنظمــات غــر احلكوميــة، المجتمــع المدنــي، أبحــاث ودراســات، 
العــدد )23(، 20 ســبتمر/أيلول 2003.

-  مصطفــى شــفيق عــالم، التغلغــل الناعــم: إفريقيــا فــي االســتراتيجية التركيــة.. 
يونيو/حزيــران   8( إفريقيــة،  قــراءات  موقــع  والتحّديــات،  والســياقات  المحــّددات 

.2020 الثــاين  يناير/كانــون   25 االطــالع:  اتريــخ   ،)2017
 https://cutt.us/qLfdI

-  مقابالت مع مســؤولي هيئة اإلغاثة اإلنســانية )عزة شــاهني عضو األمانة العامة، 
العالقــات  اإلنســانية، طلحــة كســكن مســؤول  الدبلوماســية  ألطــاي مســؤول  عبــد هللا 

اخلارجيــة(.
-  نبــذة تاريخيــة، املوقــع الرمســي هليئــة اإلغاثــة اإلنســانية، اتريــخ النشــر )د.ت(، اتريــخ 
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االطــالع 21 يناير/كانــون الثــاين 2020.
https://www.ihh.org.tr/ar/history

ثانياً: المراجع اإلنجليزية
-  Fehmi Bülent Yıldırım kimdir, Bu Ay Hızlı Yükselenler, Biyografiler, -2015

19-05-2020  ,25-01. https://cutt.us/y8HKX

-  Tax Exemption, https://www.ihh.org.tr/en/tax-allowance

-  Izzet Sahin, linkedin. https://cutt.us/fecp4

-  Abdullah ALTAY, linkedin. https://tr.linkedin.com/in/abdullah-altay-

46a962168



مركز مستقل غر رحبي، يُِعّد األحباث العلمية واملستقبلية، ويساهم يف صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عر تكنولوجيا االتصال، إسهاماً 

منه يف صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكر املبين على منهج علمي سليم

الرسالة
املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر االسرتاتيجي يف اجملتمعات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضااي حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضااي السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تنــاول قضــااي التيــارات الفكريــة املتنوعــة مبــا يؤصــل لضــرورايت التعايــش الســلمي، واملشــاركة 

الفاعلــة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 



مجاالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األحباث والدراسات: 
حيث يقوم املركز على إعداد الدراسات واألحباث وفق املنهجية العلمية يف جماالت 

ختصص املركز، وهي:
- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.
-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية 
واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام جتاه القضااي الفكرية واألحداث السياسية 

د املهارات. واالجتماعية، ابلتعاون مع كادر علمي حُمرتف وُمتعدِّ
3.  النشر: 

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عر وسائل النشر املتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




